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„Hűséggel festve”
Idén közel 300 résztvevő indult az MVM-Sopron félmaraton Európa-futáson városunkban. A sportolók ezúttal is három táv közül választhattak: 7, 14 és 21 kilométert tehettek meg 
– utóbbiakat csapatban is. A pandémia miatt idén nem májusban, hanem vasárnap rendezték a már hagyományos versenyt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Pécs ellen javíthat az SKC
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Vasárnap a Pécset fogadja bajnoki mérkőzésen a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. 
Dzunic Branislav együttese javítani szeretne, hiszen a Nyíregyháza elleni hazai 
mérkőzést vereséggel zárta. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Október 
a látás 
hónapja
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 Fejlesztés a gyerekekért

Új épületszárnnyal bővült a Szarvkői utcai Százszorszép Bölcsőde, így 
már 106 kisgyermeket fogadhatnak az intézményben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A XXI. Őszi Tárlat november 7-ig látható a Festőteremben.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN10

A tudás ősi 
menedéke
Több mint 450 éve szolgálja a diákokat  
a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium régi könyvtára. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Az éles látás mindenkié 
– ez a szlogenje az idei 
látás hónapjának. Ha va-
lakinek nincs panasza, 
akkor is érdemes éven-
te–kétévente ellenőriz-
tetnie a látását, ugyanis 
sokszor a romlás foko-
zatos. Az emberek gyor-
sabban észreveszik, 
ha közelre nem látnak 
jól, pedig előfordulhat, 
hogy a távolra látás is 
romlott. 

Népszerű Európa-futás
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Dr. Szemán Attila  évtizedek óta gyűjti a különleges érméket

Bányapénz és sörtikett

Panoráma

PLUZSIK 
TAMÁS

Unger Emil 
jutalom-
éremmel 
tüntet-

ték ki dr. Szemán Atti-
la régész–történészt, a 
Soproni Múzeum Köz-
ponti Bányászati Mú-
zeumának főmuzeoló-
gusát. Az elismerést a 
Magyar Éremgyűjtők 
Egyesületének Sopron-
ban megrendezett ván-
dorgyűlésén vette át a 
szakember. 

– Gratulálunk a kitüntetés-
hez, mit kell tudnunk róla?

– Dr. Unger Emil (1926–
1999) kutatóorvos, az Orszá-
gos Sugárbiológiai és Sugár-
egészségügyi Kutató Intézet 
tudományos munkatársa volt, 
kedvtelésből foglalkozott nu-
mizmatikával. Ennek kö-
szönhetően született meg az 
éremgyűjtők számára megke-
rülhetetlen alapműve, a több 
kiadást is megért, háromkö-
tetes Magyar Éremhatározó. 
A díjat húsz évvel ezelőtt az 
özvegye alapította.

– Mint a kitüntetés át-
adásakor is elhangzott, ön 
a bányapénzekkel foglal-

kozik, amiről keveset lehet 
hallani. 

– Igen, mert az egysze-
rű külsejű bányapénzek so-
ha nem tartoztak és ma sem 
tartoznak a széles körben is-
mert múzeumi gyűjtemények 
közé. Ennek több oka is van: 
nem nemesfémből készültek, 

és kevés maradt 
meg, ezért még a 
gyűjtők számára is nehezen 
elérhetők. A témával először 
az egyetem elvégzése után 
első és ez idáig utolsó mun-
kahelyemen, a Központi Bá-
nyászati Múzeumban kerül-
tem kapcsolatba, ahol olyan 

bányapénzgyűjtemény talál-
ható, melyet csak a Magyar 
Nemzeti Múzeum Éremtárá-
nak gyűjteménye előz meg.

– Mire használták a bá-
nyapénzeket?

– A bányapénzekkel csak 
a bánya kantinjában lehetett 
fizetni. A bányatulajdonos 
a munkabér jelentős részét 
nem a „hivatalos” ezüstpénz-
ben, hanem az általa kibo-
csátott bányapénzben adta, 
s ezzel lényegében röghöz is 
kötötte a munkását. A bánya-
pénzek távoli rokona volt az 
úgynevezett sörtikett, ami 
szintén természetbeni jutta-
tásként szolgált, de ezzel csak 
a gyár saját termékét lehetett 
megvásárolni.

– Mikor bocsátották ki 
az első bányapénzt?

– A jelenleg is-
mert legkorábbi 

bányapénzre vo-
natkozó doku-
mentum 1581-
ből származik. 
Ebben Kubinyi 

Kristóf bánya-
tulajdonos bócai 

(Királybóca – Vyšná 
Boca, Szlovákia) bányá-

jához kér engedélyt a bánya-
pénz használatára az udvari 
kamarától. Az irathoz mellé-
kelt három bányapénzt, me-
lyek közül az 1548-as évszá-
mú szomolnoki bányapénz a 
jelenleg ismert legkorábbi da-
rab egész Európában. 

Dr. Szemán Attila és egy bányapénz – ezekkel 
a bánya kantinjában lehetett fizetni. 

ELEK SZILVESZTER

Akik a hazára voksoltak – Sopron 1921 címmel for-
gatnak dokumentumfilmet a soproni népszava-
zásról és az azt övező eseményekről. A kultikus 
helyszíneken játszódó produkció helyi szak-
emberek és hagyományőrzők összefogásával 
valósul meg.
– Nemzetünk történetének 
első népszavazása a soproni, 
melynek kulisszái mögé te-
kintünk filmünkben az 1919–
1921 közötti események feltá-
rásával, legyen szó az ágfalvi 
ütközetekről vagy a soproni 
polgárok és főiskolások moti-
vációiról – hangsúlyozta Bá-
rány Krisztián, a filmet for-
gató cég ügyvezetője. – Az az 
összefogás, ami a korabeli for-
rásokból kiolvasható, úgy gon-
dolom, nekünk, az utókornak 
is jó példával szolgálhat.

A dokumentumfilmet a 
stúdió korábbi filmjéhez ha-
sonlóan színészekkel, statisz-
tákkal, katonai hagyomány-
őrzők szereplésével készíti. 
A rövid jeleneteket Sopron-
ban, Nagycenken és Sopron-
kövesden forgatják szeptem-
berben és októberben.

A hitelesség jegyében a 
filmstúdió rangos, többsé-
gében soproni kutatókhoz 
fordult a produkció elkészí-
tése során. – Interjút készí-
tettünk dr. Tóth Imrével, a 
Soproni Múzeum igazgatójá-
val, dr. Dominkovits Péterrel, 
a Magyar Nemzeti Levéltár 

Győr–Moson–Sopron Megye 
Soproni Levéltárának igaz-
gatójával, dr. Sarkady Sán-
dor tudományos kutatóval 
és történésszel, valamint 
dr. Krisch Andrással, a Sop-
roni Evangélikus Gyűjtemé-
nyek gyűjteményvezetőjével. 

Megkérdeztük továbbá a té-
mában Pölcz Zoltánt, a Nagy-
cenkért Alapítvány kuratóri-
umi tagját, illetve dr. Ujváry 
Gábort, a VERITAS Történet-
kutató Intézet és Levéltár tu-
dományos főmunkatársát és 
kutatócsoport-vezetőjét – fej-
tette ki Bárány Krisztián.

A stúdió a Magyar Nemze-
ti Levéltár Országos Levéltá-
rában is tervez forgatást, itt 
az 1921-es velencei egyezmény 
eredeti iratát őrzik, amely a 
népszavazás kulcsdokumen-
tuma. A dokumentumfilm a 
Nemzeti Filmintézet támoga-
tásával készül.

Megelevenedik  az ágfalvi ütközet és a népszavazás

Film a soproni hősökről

A népszavazásról szóló dokumentumfilmben színészek, statisz-
ták, katonai hagyományőrzők szerepelnek. FOTÓ: FILMEVER STÚDIÓ

MADARÁSZ RÉKA

Az éles látás mindenkié 
– ez a szlogenje az idei 
látás hónapjának. Ok-
tóberben mindenképp 
érdemes felkeresni az 
optikákat, most a látás-
ellenőrzés díjtalan.

A nem megfelelő látásélesség 
nemcsak balesetveszélyes, 
hanem fárasztó is: szempiros-
ságot, -szárazságot és fejfájást 
is okozhat.

– Gyakori, hogy akik látás-
romlásra panaszkodnak, már 
jó ideje küzdenek a problémá-
val – kezdte Seifert Brigitta 
optometrista. – Ha valakinek 
nincs panasza, akkor is érde-
mes évente–kétévente ellen-
őriztetnie a látását, ugyanis 
sokszor a romlás fokozatos. 
Az emberek gyorsabban ész-
reveszik, ha közelre nem lát-
nak jól, pedig előfordulhat, 

ezt a távolra látás romlá-
sa okozza.

Szerencsére egyre keve-
sebben ódzkodnak a szem-
üveg viselésétől, hiszen diva-
tos kiegészítő is lehet.

– Vannak, akiket zavar a 
szemüveg és a párásodása. Ne-
kik ajánlott a kontaktlencse, 
az viszont ugyancsak a vizsgá-
lat során derül ki, hogy illeszt-
hető-e lencse az adott szemre 
– folytatta Brigi. – A korszerű 
lencsék már multifokális kivi-
telben is hozzáférhetőek.

Általánosan elterjedt az 
a tévhit, hogy kis dioptria-
számmal felesleges elkezdeni 
a szemüveg viselését.

– A szemüveg korrigálja a 
látást. Elképzelhető, hogy egy 
fél dioptria valakinek 10 szá-
zalékot, másnak negyvenet 
javít a látásán, vagyis nem a 
dioptriaszám számít – zárta 
szakember.

A legtöbb optikában már 
online is lehet időpontot fog-
lalni látásellenőrzésre. 

A látás hónapja

Seifert Brigitta optometrista szerint mindenkinek érdemes 
legalább kétévente ellenőriztetnie a látását. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Horváth Árpádné célja a soproni kereskedelem életben tartása. 

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a vá-
rosi kitüntetetteket, ezúttal a Sopronért 
Emlékérmeseket. 

Drázsnyák Istvánné a sopro-
ni ipari iskolában szerzezett 
férfifodrász-szakképesítést. 
53 év munka után végleg a 
„szögre akasztotta” a hajvágó 
ollót. A több mint fél évszázad 

alatt mintegy 300 ezer em-
ber ült a fodrászszékében. 
Nemcsak soproni, hanem 
környékbeli vendégek is szí-
vesen osztották meg vele egy-
egy hajnyírás közben a napi 

gondjukat, örömüket. Férjével 
két gyermeket neveltek fel, fia 
bútorasztalos, lánya folytatja 
édesanyja szakmáját. 

Gecse Éva 1981-ben a sop-
roni postaigazgatóságon kez-
dett dolgozni, később a Ta-
nulmány i Erdőgazdaság 
munkatársa, majd a soproni 
Családsegítő Intézet főköny-
velője és gazdasági vezetője 

volt. 1995 óra dolgozik a Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit 
Kft., illetve annak jogelőd in-
tézményeiben. Gazdasági 
ügyintézőből gazdasági ve-
zető, majd a cég főkönyvelője 
lett. Lelkiismeretesen dolgo-
zik azért, hogy Sopron kultu-
rális centruma maradhasson 
az egész városi tulajdonban 
lévő intézményhálózat. Ha 

szükséges (például a járvány-
helyzetben), újratervezi a cég 
éves költségvetését, renge-
teg pályázatban vesz részt 
sikeresen.

Horváth Árpádné Né-
meth Hajnalka 1979-től tagja 
az ipartestületnek. Az eltelt 
hosszú időszakban kiemelke-
dően sok társadalmi munkát 
végzett. Rendkívül sokat tett 

az iparos alapítványért, amit 
az idős és beteg tagok megse-
gítésére hoztak létre. Közéleti 
tevékenységét az ipartestüle-
ten kívül is példamutatóan vé-
gezte, illetve végzi a mai napig 
is. A belvárosi kereskedők és 
vállalkozások egyesületének 
elnökhelyetteseként harcol 
azért, hogy Sopron kereske-
delmét életben tartsa.

Drázsnyák Istvánné több mint 50 évig dolgozott fodrászként. Gecse Éva 1995 óta a Pro Kultúra gazdasági munkatársa. 
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Idén július 3-án a Hűségkapunál adták át  a városi kitüntetéseket, köztük a Sopronért Emlékérmeket

A soproniakért végeznek áldozatos munkát

Százszorszép Bölcsőde:  28 férőhellyel bővült az intézmény

Fejlesztés a gyerekekért

ETZL EDGÁR

Új épületszárnnyal bővült a Szarvkői utcai Száz-
szorszép Bölcsőde, így már 106 kisgyermeket fo-
gadhatnak az intézményben.

Gyerekzsivajtól volt hangos a 
Százszorszép Bölcsőde az in-
tézmény új szárnyának szer-
dai átadóján. Az épület 250 
négyzetméteren huszonnyolc 
férőhellyel bővült, emellett fe-
dett teraszt és füves játszóte-
rületet alakítottak ki. (A mun-
kálatokról korábban többször 
is beszámoltunk, legutóbb: 
Bővülő férőhelyek, Soproni 
Téma, 2021. május 5.). Az ün-
nepélyes átadáson részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, dr. Simon István és 

Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, valamint több önkor-
mányzati képviselő. 

– A 350 millió forintos be-
ruházást nagyrészt kormány-
zati forrásból finanszíroztuk, 
az önkormányzat mintegy 50 
millió forinttal támogatta a 
fejlesztést – mondta a polgár-
mester, majd hozzátette: ez-
zel nem ért véget a meglévő 
kisgyermeknevelő intézmé-
nyek fejlesztése. Az önkor-
mányzat – szintén állami tá-
mogatásból – hamarosan 86 

férőhelyes bölcsőde építését 
kezdi meg a Hillebrand utcá-
ban. A város az egyházakkal is 
együttműködik. – Jelenleg is 
folyamatban van egy 28 férő-
helyes, katolikus bölcsőde ki-
alakítása a Halász utcában, az 
önkormányzat pedig nemrég 
átadott az evangélikus egy-
háznak egy, az Anger rét kö-
zelében lévő félhektáros terü-
letet, amelyen hamarosan 75 
férőhelyes óvoda épül, amely 
2024-re készülhet el – sorolta 
dr. Farkas Ciprián.

– Az intézmény a beruhá-
zás után összesen százhat 

férőhelyesre bővült, és már 
nyolc csoportszobában gon-
doskodnak a kisgyermekekről 
– tudtuk meg Kocsis Zsuzsan-
nától, az Egyesített Bölcsődék 
igazgatójától, aki köszönetet 
mondott a fejlesztésért, amit 
elmondása szerint a szü-
lők, nagyszülők is örömmel 
fogadtak.

Az 1981-ben átadott léte-
sítmény energetikai felújítá-
sa négy évvel ezelőtt valósult 
meg, ezzel nemcsak a környe-
zetvédelem terén léptek elő-
re, de az üzemeltetési költség 
is csökkent.

SOPRONI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDÉK:  Sopronban 6 ön-
kormányzati bölcsőde működik, összesen 347 férőhellyel. A gye-
rekeket féléves koruktól fogadják.

Az új épületszárnyban két csoportszobát, valamint vizesblokkot is kialakítottak. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Grabner Wirtschaftsrun-
de tett látogatást múlt szer-
dán Sopronban. A gazdasági 
kört Arnold Grabner egyko-
ri parlamenti képviselő, ko-
rábbi bécsújhelyi városi ta-
nácsos, az osztrák olimpiai 
bizottság volt elnöke alapí-
totta 1979-ben. Az ötvenfős 
delegációnak tagja volt ma-
ga az alapító is, aki elmondta, 
hogy a Grabner Wirtschafts-
r u nde teljesen pol it i k a-
mentesen működik, tagjai 
elsősorban burgenlandi, alsó-
ausztriai és bécsi vállalkozók, 

cégtulajdonosok, vezetők. 
A népes küldöttséget a város-
házán fogadta dr. Farkas Cip-
rián polgármester, valamint 
dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester. Az 
osztrák gazdasági szakembe-
reknek egy vetített képes elő-
adás keretében mutatta be 
dr. Farkas Ciprián a Modern 
Városok Program keretében 
megvalósuló soproni beru-
házásokat. A rendezvényen 
részt vett és előadást tartott 
dr. Nagy Andor, Magyaror-
szág bécsi nagykövete is.

Tapasztalatcsere

Új vezérigazgató a sörgyár élén
A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. új vezérigazgatóját, Nikos 
Zoist fogadta kedden a városházán Sopron polgármestere és 
alpolgármesterei. A cégvezető arról is beszélt, hogy a vállalat 
tovább tudja növelni teljesítményét, ugyanakkor nem mond le 
a fenntarthatósági követelményekről. Nikos Zois 30 éve erő-
síti a Heineken csapatát, Geert Swaanenburg helyét vette át.

RÖVIDEN

Hollik István Sopronban
Országjárás keretében Sopronba érkezett Hollik István. A Fidesz–
KDNP országgyűlési képviselője Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője meghívására látogatott városunkba. 
A telt házas pénteki fórumot Barcza Attila nyitotta meg. Beszédé-
ben kiemelte a személyes találkozás fontosságát, amelyet a ma-
gyar kormány sikeres víruskezelése tesz lehetővé.

Ezután Hollik István osztotta meg gondolatait. Előadásában 
közéleti témákat érintett. Elmondta, hogy azokat az eredménye-
ket, amiket eddig elért Magyarország kormánya, meg kell védeni-
ük. Ilyen például a rezsicsökkentés, amelyet erősen támad Brüsz-
szel, azonban Magyarország ellenáll a nyomásnak. Szóba került 
a migráció kérdése is, amelynek hatását az itt élők is érezhetik, 
hiszen egyre gyakrabban fognak illegális bevándorlókat és em-
bercsempészeket térségünkben. Ezért is fontos határozottan fel-
lépni az illegális bevándorlókkal szemben, és meg kell védeni 
a határokat.

Az országgyűlési képviselő beszédében kitért a nyugdíjasok-
ra és a családokra is. Novemberben rekordprémium érkezik a nyug-
díjasoknak, és jövőre visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, a gyerme-
ket nevelő családoknak pedig visszatérítik a 2021-ben befizetett 
személyi jövedelemadójukat jövő év elején.
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GYÖRGY ÁRPÁD: 
Bizony, sok sofőr nem ad el-
sőbbséget a gyalogosnak, 
amikor kell, ezért nem árt, ha 
a szülők megtanítják a gyere-
keket arra is, hogy hogyan kell 
jól körülnézni, fontos mindig 
felvenni a szemkontaktust. 
A balesetek ellen a körültekin-
tő gyalogosok is tehetnek.

STEKOVICS SZIMONETTA: 
Hat hónapos kisfiammal, Le-
onárdóval babakocsival köz-
lekedünk. Sajnos sokszor azt 
tapasztalom, hogy figyelmet-
lenek az autósok, hiába állok 
meg a zebránál, nem engednek 
át. Hogyan tudhatnánk így biz-
tonságban a gyermekeinket?

ZISTLER ROLAND:
A körforgalmaknál közlekedő 
sok iskolás megakasztja az au-
tósokat, bosszantó, ha külön-
külön mennek át a zebrán, de 
attól még mindegyiküket meg 
kell várni. Jó lenne, ha a gye-
rekeken lenne fényvisszave-
rő ruha, és nem a telefonju-
kat nyomkodnák közlekedés 
közben. 

Biztonságban vannak a gyerekek az utakon?

ELEK SZILVESZTER

Látványos bemutatók, KRESZ-teszt és baleseti 
helyszínelésekről szóló előadás is várta a diáko-
kat a soproni közlekedésbiztonsági napon a vá-
rosi stadionban. A csütörtöki rendezvényen a tra-
gédiák megelőzésének fontosságára hívták fel a 
résztvevők figyelmét. 
Megkülönböztető jelzést 
használó mentőautó mellett 
dolgozott intenzíven a mell-
kaskompressziós gép – a je-
lenetet tucatnyi megdöbbent 
középiskolás nézte. A látot-
tak nyomán rengeteg kérdés 
fogalmazódott meg bennük, 
amelyeket most fel is tehették 
a szakembereknek.

– A vészhelyzetek, bal-
esetek elkerülésének fontos-
ságáról, az ilyen események 
kezelésének lehetőségei-
ről nem lehet elégszer szólni 
– emelte ki Víg József Attila, 
a Soproni Polgárőr Egyesü-
let elnöke. – Ezért szervez-
zük meg minden évben a 
közlekedésbiztonsági napot, 

ahol a rendőrök, mentők és 
polgárőrök avatják be a fia-
talokat a gyakran megrázó 
részletekbe. 

A különböző standoknál 
KRESZ-tesztet tölthettek ki, 
illetve kipróbálhatták a „ré-
szeg szemüveget” is. Pintér 
József rendőr törzszászlós 
számos közlekedési baleset-
nél helyszínelt az elmúlt évek-
ben. Tapasztalatairól tartott 
izgalmas előadást.

A rendezvényen mint-
egy ötszáz soproni középis-
kolás vett részt. –  A Soproni 
Szakképzési Centrum Vas- és 
Villamosipari Technikum-
ból érkeztem az osztályom-
mal, akik autószerelőnek 

tanulnak. Nagyon érdekelte 
őket ez a rendezvény, ugyanis 
nem csupán a járművek tech-
nikájával, hanem a közleke-
désbiztonsággal is szeretné-
nek megismerkedni, mielőtt 
kikerülnek a munka világába 
– részletezte Mastalír Márta 
tanárnő.

A Soproni Polgárőr Egye-
sület és Sopron önkormány-
zata által közösen szervezett 
programot dr. Simon István 
alpolgármester nyitotta meg, 
aki kiemelte: nem elég tudni, 
hogy a közlekedés veszélyes, 
hanem érdemes látványos kí-
sérletekkel és demonstrációk-
kal bemutatni ezt a fiatalok-
nak, hogy rögzüljön bennük.

A mentők azt is bemutatták a középiskolásoknak, hogy hogyan kell újraéleszteni valakit. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Játékunkban egy neves épületről vagy közté-
ri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóink-
nak pedig az a feladatuk, hogy a részletből fel-
ismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik 
alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes 
megfejtést október 27-ig beküldik a Soproni Té-
ma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Október 4-i rejtvényünk megfejtése: 
az irigység szimbóluma a Káptalanterem-
ben, a helyes megfejtőnk: Reischlné Rich-
ter Erzsébet.

Az irigység szimbóluma
A Kecske-templom (Nagyboldogasszony) észa-
ki bejáratával szemben, az úgynevezett Kapiszt-
rán-szószék mellett egy barokk ajtó található. 

Ezen keresztül egy folyosó vezet a középkori ko-
lostor kerengőjén át a ferencesek Káptalanter-
méhez, mely a 13. századi építészet egyik leg-
szebben megmaradt emléke. 1552-től a termet a 
szerzetesek ravatalozóként, később temetkezé-
si kápolnának használták. 1782-ben II. József fel-
oszlatta a szerzetesrendeket, ezután a ferences 
rendi kolostor és templom hosszú évtizedek-
re gazdátlanná vált, majd 1802-ben vették újra 
használatba a bencés szerzetesek, akik rendbe 
hozták az elhagyott épületegyüttest. A 20. szá-
zad közepén került sor a műemléki rekonstruk-
cióra, ekkor a Káptalantermet is helyreállították, 
visszakapta késő gótikus formáját. Az oszlop-
fejezeteken levélornamentikába bújtatott, ál-
lattestű, emberfejű szimbolikus alakok jelení-
tik meg a főbűnöket, a restséget, a bujaságot, 
a kevélységet, a falánkságot, az állhatatlansá-
got, a hitetlenséget, a hiúságot, valamint a fel-
advány fotóján látható patás lábú nőarcú lényt 
a hosszú fülű, vigyorgó, görnyedt, púpos szörny-
nyel, mely az irigységet szimbolizálja.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Felfedező Klub – biológia
Október 20., Soproni Széchenyi István Gimnázium
Az élővilág sokszínűségéről tart előadást dr. Somogyi  Csilla 
tanárnő.

Házi növendékhangverseny
Október 21., csütörtök 18 óra, zeneiskola,  
kamara terem
A zeneiskola hangversenyén húsz tanuló lép fel.

Final Cat filmklub 
Október 21. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Baranyi Gábor Benő

Backstage
Október 22., péntek 10 óra, Búgócsiga Akusztik 
 Garden 
Ősszel három vidéki állomásra látogat a Backstage, a Hang-
foglaló Program ingyenes zeneipari edukációs sorozata. Este 
koncerttel zárul a program. 

Zorall koncert 
Október 22. 19 óra, Hangár Music Garden

Jazz & Bor
Október 22. 19 óra, Liszt-központ
Az idei első Jazz & Bor elnevezésű rendezvényen Kárász 
 Eszter Edit Piaf sanzonestjével várnak mindenkit, Zachár bor-
ral a pohárban.

Paddy and the Rats koncert
Október 23., szombat 20 óra, Hangár Music Garden

Best of The Beatles a The Bits-szel 
Október 23. 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Liszt Ferenc és a zene nyomában 
 Sopron utcáin
Október 24., vasárnap 10 óra, találkozó: Tourinform
210 évvel ezelőtt október 22-én a Sopron vármegyei Doborján-
ban (Raiding) született Liszt Ferenc, aki Európa számos szeg-
letében élt és koncertezett, de sohasem feledte szülőhazáját. 
A séta során a résztvevők végigjárják a világhírű zeneszerző-
höz, karmesterhez és zongoravirtuózhoz kapcsolódó sopro-
ni emlékhelyeket. Regisztráció a www.visitsopron.com 
oldalon. 

Apróbetűs részek  
– Kovács András  Péter önálló estje
Október 27., szerda 18 óra, Liszt-központ

XXI. Nemzet(közti) Magyar Fotószalon
Látogatható: október 25-ig a Liszt-központban

EZ LESZ…  – programajánló

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

Mintegy 500 diák  szembesült a felelőtlenség következményeivel

Közlekedésbiztonsági nap

Előzzük meg a tragédiákat! 
Mellrák ellenes pink sétát tartottak vasárnap a 
soproni belvárosban. A prevenciót hirdető esemé-
nyen körülbelül 40-en vettek részt. Pásztor Enikő, 
a Soproni Egyetem adjunktusa, szervező Fő téri 
köszöntőjében elmondta: céljuk, hogy felhívják 
azoknak a nőknek a figyelmét a szűrővizsgálatok-
ra, akik nem élnek ezek lehetőségével. Az esemé-
nyen dr. Hoffer Krisztina, a Soproni Gyógyközpont 
röntgen- és izotópdiagnosztikai osztályának főor-
vosa ismertette: hazánkban évente mintegy 7000 

nőnél fedeznek fel mellrákot, a kórnak 2000 nő 
esik áldozatául. Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter beszédében emlékeztetett, a férfiak férjként, 
lánygyermekük apjaként és édesanyjuk fiaként is 
ösztönözhetik szeretteiket a vizsgálatok elvégzé-
sére, amelyek esetenként életmentőek lehetnek. 
A szervezők kiemelték, hogy a járvány következ-
tében az elmúlt évben nagyon kevesen mentek el 
az ingyenes szűrővizsgálatokra, de bármikor be-
pótolhatják azt meghívólevelük birtokában.
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Rendészeti központ:  Jó ütemben halad az építkezés

A biztonság fellegvára
ETZL EDGÁR

Elérte végső magasságát a Rendészeti Integrált 
Központ, amely a Táncsics utcai, egykori ’48-as 
laktanya területén épül. A bokrétaünnepet a múlt 
héten tartották.

Mindössze négy hónap telt 
el az alapkő letétele óta, de a 
Rendészeti Integrált Központ 
épületegyüttese máris elérte 
végső magasságát. A hazánk-
ban egyedülálló komplexum 
elsőként ad otthont egy helyen 
a rendőrségnek, a katasztró-
favédelemnek és a különböző 
szakszolgálatoknak. Az intéz-
ményt várhatóan jövő tavasz-
szal adják át. (Az építkezésről 
lapunkban korábban több-
ször is beszámoltunk, példá-
ul: Soproniak biztonsága, Sop-
roni Téma, 2021. június 16.)

– Manapság ritka az ilyen 
gyorsan és szervezetten ha-
ladó építkezés – mondta kö-
szöntőjében Kovács István 
rendőr vezérőrnagy, az or-
szágos főkapitány gazdasá-
gi helyettese, aki beszámolt a 
munka állomásairól és a leen-
dő rendészeti központ fonto-
sabb jellemzőiről. Kiemelte, 
az épület alapterülete a mély-
garázzsal együtt meghalad-
ja a 11.500 négyzetmétert. Az 
alagsorban fedett lőteret és 
konditermet alakítanak ki. 
A belső udvaron sportpálya 

és a tűzoltók által használt 
mászófallal ellátott gyakorló-
pálya, valamint az autómosók  
is helyet kapnak.

– A fantasztikus teljesít-
ményért köszönet jár a kivite-
lezőnek és valamennyi mun-
katársnak – hangsúlyozta 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője. 
– A kormányzati forrásból fi-
nanszírozott fejlesztés nagy-
mértékben hozzájárul a sop-
roni emberek biztonságához, 
amely napjainkban az egyik 
legfontosabb közösségi érték. 

A képviselő hozzátette: jó 
úton járunk, hiszen Sopron 
egyike a legbiztonságosabb 
megyei jogú városoknak. Dr. 
Farkas Ciprián kiemelte, a 
Rendészeti Integrált Központ 
elkészültével XXI. századi 
körülmények között végez-
heti munkáját a rendőrség és 
a katasztrófavédelem. A pol-
gármester emlékeztetett, a 
rendőrség által jelenleg hasz-
nált épületet 1907-ben építet-
ték, a tűzoltók pedig hazánk 
legrégebbi tűzoltólaktanyáját 
használják. 

AZ ÜNNEPSÉGEN RÉSZT VETT  dr. Molnár Ágnes országgyűlé-
si képviselő, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, 
valamint több önkormányzati képviselő. Barcza Attila, dr. Farkas Ciprián, Kovács István és Kristóf Péter 

tűzoltó ezredes emelőgép segítségével helyezte el a bokrétát.

ELEK SZILVESZTER

Kalandfilmekbe il-
lő módon talált or-
szágosan egyedülálló 
kincseket Sopron kö-
zelében Bakó Attila. 
A körülbelül 4000 éves 
tárgyak megdöbben-
tették a tapasztalt fém-
keresőt is, aki a leg-
jobb döntést hozta, és 
értesítette a leletről a 
Soproni Múzeumot.

– Gyermekkori álmom volt, 
hogy egyszer kincset találjak 
– kezdte Bakó Csaba. – Egy 
súlyos autóbalesetem után 
leszögeztem magamban: az 
álmok azért vannak, hogy va-
lóra váltsuk őket. Ezért vet-
tem egy fémkeresőt, és neki-
vágtam a kalandnak. Szeretek 
olyan helyekre menni, ahová 
senki sem mer vagy akar. Sok-
szor gondolom azt a túráim 
után: ember legyen a talpán, 
aki követni tud engem. 

A szenvedély végül meg-
hozta gyümölcsét. Bakó Csa-
ba az egyik kirándulása során 

filmekbe illő pillanatokat él-
hetett át. – Ezen a napon reg-
geltől délutánig járkáltam „s” 
alakban egy Sopron mellet-
ti terepen, de nem bukkan-
tam érdekességre. Elindul-
tam hát visszafelé az autóm 
mellé. A mellettem már csak 

céltalanul lógatott fémkere-
ső egyszer csak megszólalt. 
Nagyon erős jelet adott, ezért 
megtorpantam. Elkezdtem 
ásni, és rá is bukkantam né-
hány láthatóan régi bronz-
tárgyra. Hét darabot ástam ki 
óvatosan, már ekkor tudtam, 

hogy elképesztő dologra buk-
kantam. Nem bolygattam to-
vább a leletet, ugyanis ezzel 
a laikusok nagy károkat tud-
nak okozni. Gondosan vissza-
temettem a tárgyakat, és meg-
jelöltem a helyszínt.

A fémkereső számára kér-
dés sem lehetett, hogy érte-
sítenie kell a területileg ille-
tékes múzeumot. A leletek 
valódi jelentőségét ugyanis  
hivatalos régészek tudják fel-
deríteni. Bakó Csaba a Sopro-
ni Témában olvasott a Soproni 
Múzeum Közösségi Régészet 
Programjáról. Megkereste az 
intézményt, amelynek szak-
emberei biztonságos helyre 
tették a leletet. 

A kutatás során kiderült: 
a fémkereső a Kr. e. 2300–
2200 környékéről származó, 
30 darabos leletre bukkant, 
amely egyenként átlagosan 
20 dekagramm súlyú bronz 
műtárgyat foglal magában. 
Ehhez hasonlót még nem ta-
láltak hazánkban. (Erről la-
punk már beszámolt: Példát-
lan lelet, Soproni Téma, 2021. 
október 13.) Bakó Csaba azt 
mondta, továbbra is szorosan 
együttműködik majd a Sopro-
ni Múzeummal.

Bakó Csaba megvalósította gyermekkori álmát – vett egy fémke-
resőt, amivel rögtön értékes leleteket is talált. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Számítások szerint egy-
egy háztartás havonta 
több mint 30 ezer forint-
tal fizetne többet, ha a 
szolgáltatók szabnák meg 
az árakat. Így évente jó-
val 300 ezer forint feletti 
összeg marad a családok 
pénztárcájában.”

JEGYZET

Felelősség
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Fel tudják idézni olvasóink, hogy mikor kez-
dődött a rezsicsökkentés? Biztos vagyok ben-
ne, hogy csak kevesen, mert az emlékezet oly-
kor megtréfál bennünket. Különösen akkor, ha 
az adott esemény aztán belesimul hétköznapja-
inkba, elfogadottá, megszokottá, szinte termé-

szetessé válik.
A rezsicsökken-

tés fogalma 2013-ban 
vált ismertté, ekkor 
döntött úgy az Or-
bán kormány, hogy 
– vállalva a felelőssé-
get – az energiaárak 
emelkedésének gátat 
szab, s bevezeti a ha-
tósági árképzést, sza-
kítva a korábbi kor-

mányok folytonos gyakorlatával, amely a lovak 
közé dobta a gyeplőt. Azóta eltelt nyolc év (köz-
ben persze Brüsszel 2015-ben ezt is megtámad-
ta – eredménytelenül), de napjainkban ismét 
aktuálissá vált beszélni róla, mert míg Európá-
ban ismét az egekbe szöktek az árak, addig ná-
lunk stagnálnak. A rezsicsökkentés hatása az 
is, hogy ennyi esztendő múltával tényként álla-
píthatjuk meg, hogy Magyarországon fizetünk 
a legkevesebbet az energiahordozókért, így is 
segítve a családokat és a nyugdíjasokat. Számí-
tások szerint egy-egy háztartás havonta több 
mint 30 ezer forinttal fizetne többet, ha a szol-
gáltatók szabnák meg az árakat. Így évente jó-
val 300 ezer forint feletti összeg marad a csa-
ládok pénztárcájában. Ez egy olyan vívmány, 
amire joggal lehetünk büszkék, és amelyet óv-
ni kell részben okos politikával itthon és külföl-
dön, másrészt pedig az energiaellátás bizton-
ságával, mert az árakat csak úgy lehet féken 
tartani, ha nem vagyunk kiszolgáltatva pilla-
natnyi érdekeknek. Ez a kérdés most, ezekben 
a hetekben, hónapokban különösen aktuális, hi-
szen hosszú télre számíthatunk.

Miközben Európa más részein az energia-
hiány és a magas árak okoznak fejtörést, ad-
dig idehaza ez a kérdés nem kérdés. Sokkal in-
kább lehet gond, hogy a járvány, éppúgy, mint 
a világ többi országában, ismét erőre kapott, s 
napról napra több a megbetegedés. Úgy tűnik, 
hiába a relatíve magas átoltottság, a koronaví-
rus-járvány egyre nagyobb sebességgel terjed, 
elsősorban az oltatlanok körében. Persze az 
oltottak is megbetegedhetnek (a hivatalos sta-
tisztikák szerint körülbelül 1 százalékuk kapja 
el a vírust), de micsoda különbség, ők összeha-
sonlíthatatlanul könnyebben jutnak túl a fertő-
zésen, mint azok, akik valamiért elutasítják a 
vakcinát. Nincs más megoldás tehát, mint to-
vábbra is oltani. Magyarországon a kormány 
tervei szerint nem lesz kötelező a védőoltás, és 
jutalmat sem kapnak azok, akik meggondolják 
magukat. Ehelyett az egyéni felelősségvállalás 
kerül a középpontba. Felelősségvállalás önma-
gunkért és családunkért, munkatársainkért. 
Nem lennék meglepődve, ha ismét előkerülné-
nek a maszkok, és újra jobban figyelnénk a tá-
volságtartásra, a fertőtlenítésre, minden köz-
ponti intézkedés nélkül.

Mert ne legyenek illúzióink, a járvány nem 
tűnik el, legfeljebb könnyebben átvészelhető inf-
luenzává válik – néhány éven belül. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezért olyan személyeket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Váratlanul bukkant a kincsre

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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Több látványos munkafolyamat is zajlik a Fertő-
parti beruházás területén. A korábban elkészült 
új, északi kikötőt elárasztották vízzel, emellett 
gőzerővel halad a közműrendszer kiépítése, és az 
ökopark is kezdi elnyerni a terv szerinti képét.

Az új kikötőt és a Fertő tavat 
elválasztó keskeny földnyelv 
elbontásával árasztották el 
vízzel az előre elkészített 
medret. Az összesen mint-
egy 2,5 hektár alapterületű új 
kikötő a beruházás legésza-
kibb pontján kapott helyet, a 
 Fertő tó és a Virágosmajori-
csatorna ölelésében. A meder 

kotrásához összesen mint-
egy 70 ezer köbméter talajt 
emeltek ki, hogy elérjék a kö-
rülbelül 120 centiméteres fe-
nékszintet. A kikötő teljes 
hosszában összenyílik a Virá-
gosmajori-csatornával, ahol 
egy széles torkolatot alkot-
va találkozik a Fertő tó nyílt 
vízével.

Az új kikötőhöz tartozó 
sólya is elkészült, innen le-
het majd vízre tenni a hajó-
kat. A sólya melletti kiépített 
területen kap helyet az a da-
ru, ami a hajók beemelését se-
gíti majd.

A beruházás teljes gőzzel 
halad, ezt mutatja az is, hogy 
a közműhálózat mintegy felét 
már lefektették. A szennyvíz- 
és az ivóvíz-gerincvezeték 
nagy része már a helyére ke-
rült, jelenleg a tetőcsapadék-
vezetékeket és -aknákat fek-
tetik és süllyesztik a földbe. 
Ezután a locsolóvíz-hálózat 

kiépítésével zárul a korsze-
rű közműrendszer kiépítése. 
A fejlesztésnek köszönhetően 
az új Fertő-parton nem for-
dulhat elő, hogy a szennyvíz 
a tóba kerül, korábban sajnos 
erre gyakran volt példa. A ve-
zetékek az egyik leginkább 
időtálló anyagból, égetett kő-
ből készültek. Érdekesség, 
hogy ilyet már a római kor-
ban is használtak, és a mai 
napig találunk üzemképes ál-
lapotú vezetékeket. Összesen 
több  mint 13 kilométer hosz-
szúságú vezetéket fektetnek 
le a munkálatok során.

Mindezekkel párhuzamo-
san a leendő ökopark is ké-
szül. A 12 hektáros összefüggő 
zöldterületet a nádas felől egy 
újonnan kialakított csatorna 
övezi, ennek mentén sétányt 
alakítanak ki. Jelenleg az úgy-
nevezett látványtónál zajlanak 
munkálatok, itt vörösfenyő cö-
löpökkel erősítik a partfalat 
több száz méter hosszan. En-
nek a helynek a különlegessé-
ge egy tutajos pálya lesz, ahol a 
kalandra vágyók áthúzhatják 
majd magukat egy fából ké-
szült tutajon. 
Forrás: fertopart.hu

Az összesen mintegy 2,5 hektár alapterületű új kikötő a beruházás legészakibb pontján kapott helyet – múlt héten árasztották el vízzel.

20 éves a PANFA
Sopronban tartotta 20 
éves jubileumi rendezvé-
nyét a Pannon Fa- és Bú-
toripari Akkreditált Inno-
vációs Klaszter (PANFA). 
Hazánk legrégebben mű-
ködő szakmai hálózata, 
emellett a Nyugat-Dunán-
túl első akkreditált inno-
vációs klasztere. A kerek 
évforduló alkalmából ren-
dezett találkozón a faipari 
ágazati szereplők mellett 
a Pénzügyminisztérium 
és a Soproni Egyetem kép-
viselői is részt vettek. 
A rendezvénynek a Soproni 
Egyetem Ligneum Látoga-
tóközpontja adott otthont.

Csemeték a Hősi 
temetőben
Hét bükkfa csemetét ül-
tetett el a kipusztult fák 
helyére a Rotary Pannó-
nia Club szombaton a sop-
ronbánfalvi Hősi temető-
ben. A helyszín és a fafaj 
kiválasztásában a Sopro-
ni Városszépítő Egyesü-
let segítette a jótékonysá-
gi klubot.

A kedvenc kilátó 
és turistaház 
A soproni Roth Turistaház 
és a fertőbozi Gloriette-ki-
látó is szerepel az év tu-
ristaháza és az év kilátó-
ja szavazáson a legjobb tíz 
között. Az Aktív Magyar-
ország facebook-oldalán 
lehet voksolni a kedvenc 
helyszínekre. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A borongós őszi hangulatot vidámabbá varázsol-
ja az ízléses dekoráció. Ráadásul az alapanyagra 
még óriási összegeket sem kell költenünk.

A nyári finomabb színek he-
lyét ősszel már átveszik a le-
hulló falevelek árnyalatai: a 
barnák, a sárgák, a zöldek és 
a vörösek.

– Élő virágból készült csok-
raink népszerű alkotórésze a 
kékes-lilás iringó, a sóvirág, 
a változatos színekben fellel-
hető hortenzia és őszirózsa, 
valamint a napraforgó – tud-
tuk meg Braunmüller Ediná-
tól, egy soproni virágműhely 
tulajdonosától. – A kövirózsa 
nemcsak a sziklakertünket 
díszítheti sokáig, hanem jól 
mutat a virágcsokorban is.

Az erdei túrák során 
gyűjthetünk tobozt, makkot, 

gesztenyét és egyéb termése-
ket, melyekből – önmagukban 
vagy természetes festékkel 
színezve – fantáziadús kom-
pozíciókat alkothatunk.

– Színes faleveleket is 
megszáríthatunk, melyek-
kel tovább ékesíthetjük a tá-
lat, illetve szórakoztató közös 
program lehet a gyerekekkel, 
ha együtt felragasztjuk azo-
kat egy sima befőttesüveg fa-
lára, és egy teamécsest helye-
zünk bele – tette hozzá Vessző 
Mónika, aki kézműves vállal-
kozást üzemeltet. – Nagyon 
népszerű a korábbi ikebaná-
hoz hasonló, többnyire zöld 
színű vizes oázis, melybe élő 

virágokat szurkálhatunk, va-
lamint annak szürkében kap-
ható száraz megfelelője – ter-
mészetesen száraz virágokból 
megalkotva. Remek párosí-
tás például a szárított búza 
levendulával.

Minikertet is rendkívül 
egyszerűen készíthetünk sa-
ját magunk is őszi tálba vagy 
kaspóba. Ültethetünk be-
le kövirózsát vagy kaktuszt, 
mellé pedig helyezhetünk 
minitököt, gesztenye- vagy 
makkfigurát. 

– Régi vázákra, deszkákra 
szalvétatechnikával applikál-
hatunk leveles mintákat vagy 
ősszel kapcsolatos idézeteket 
– folytatta Móni. – A tök óriási 
előnye, hogy sokáig eláll. Nem 
csak a halloween főszereplője 
lehet. Jól mutat kivájva, farag-
va vagy kettévágva és összeil-
lesztve, ha élő vagy száraz vi-
rágot teszünk bele.

MADARÁSZ RÉKA

Az idei szelídgesztenye-termés átlagon felü-
li volt: nagy mennyiségben lehetett szüretelni 
szép, egészséges szemeket. Arra azonban ügyel-
jünk, hogy ne lépjük túl a megengedett mértéket!

Az, hogy a szelídgesztenye 
őshonos-e Ma g ya rorszá-
gon, vitatott kérdés. Van-
nak, akik úg y gondolják, 
hogy a nyugati részeken (Kő-
szeg, Sopron) őshonos, az 

ország többi területére vi-
szont betelepítették. 

– A növény – a húsos som-
hoz és a molyhos tölgyhöz ha-
sonlóan – a szubmediterrán 
fajok közé tartozik – tudtuk 

meg Barna Csillától, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park termé-
szetmegőrzési szakreferensé-
től. – Nem a vadgesztenyével 
rokon, hanem a tölgyfához 
és a bükkfához hasonlóan 
makktermése van. 

A Soproni-hegységben 
elegy fafajként is meg lehet 
találni, illetve Sopronhoz kö-
zel több szelídgesztenye-liget 
is elhelyezkedik, amelyek-
ben valaha valószínűleg in-
tenzív gazdálkodást folytat-
tak. Mint minden nem védett 
csemegére, a szelídgesztenyé-
re is vonatkozik a szabály: sa-
ját használatra – nem védett 
területen – naponta két ki-
logrammig lehet szüretelni. 
Ennél nagyobb mennyiség-
hez engedély szükséges.

– A szelídgesztenyések 
pusztulása sajnos gyors, egy-
re kevesebb van belőlük a 

Soproni-hegységben, mert 
a kéregrák nevű gomba-

betegség tizedeli az állo-
mányokat – folytatta a 
szakember. – A környé-
ken viszont nemcsak a 
gesztenyére érdemes 
koncentrálni, több he-
lyen csarab (más néven 
hanga) borítja a talajt, 

ami páratlan látvány.

Saját fogyasztásra  naponta két kilogrammot lehet szüretelni 

Bőséges gesztenyetermés

Az erdei túrák során gyűjthetünk tobozt, makkot, gesztenyét és egyéb terméseket, melyekből 
fantáziadús kompozíciókat alkothatunk – mondta Vessző Mónika. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ízléses őszi dekoráció

Fertő-parti beruházás:  Elárasztották vízzel az új, északi kikötőt 

Látványos fejlesztés

A Soproni-hegységben 
egyes feltételezések sze-

rint őshonos a szelídgesz-
tenye. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

ETZL EDGÁR

Ideiglenes „pop-up” ki-
állítást tartottak a de-
signhét keretében szer-
dán az egykori ruhagyár 
épületének földszin-
ti termében. A tárlat 
mindössze három órán 
át volt látható. 

A különleges kiállításon a 
Soproni Egyetem és a Buda-
pesti Műszaki Egyetem épí-
tőművész és építészmérnök 
hallgatóinak munkáit láthat-
ta a közönség. A fiatalok tervei 
között a balfi látogatóközpont 
és borászat, valamint a Kőfa-
ragó téri lakótelep házainak 
továbbgondolása szerepelt, 
emellett több javaslat is érke-
zett az II. Rákóczi Ferenc ut-
ca, a Pejachevich köz és a Pe-
tőfi tér által határolt belvárosi 
terület rehabilitációjára.

A megnyitón Lenkei Ba-
lázs, a Soproni Egyetem Al-
kalmazott Művészeti Intéze-
tének igazgatója köszöntötte 
az érdeklődőket, aki elmond-
ta, örül, hogy az intézet mél-
tóképpen tudott csatlakozni a 
designhéthez.

Az eseményen részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, aki emlékeztetett, 
hogy 1921-ben ebben az épü-
letegyüttesben hirdették ki 
a soproni népszavazás ered-
ményét. – Jó érzéssel tölt el, 
hogy ezen a helyen gondol-
kodhatunk Sopron építésze-
ti jövőjéről – tette hozzá a 
polgármester.

Varga Tamás, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Lakóépü-
lettervezési Tanszékének do-
cense köszönetet mondott 
a soproniaknak, hiszen el-
mondása szerint ekkora ér-
deklődést más városban a 
hasonló tárlataik iránt nem 
tapasztalt.

Háromórás kiállítás

HUSZÁR JUDIT

Hétfőn, a magyar festészet napján 
nyílt meg a XXI. Őszi Tárlat. Ezúttal a 
népszavazás 100. évfordulója alkal-
mával azt mutatták meg a művészek, 

hogy nekik mit jelent a hűség. 

Összesen hetvenhat művész 
száznegyven alkotással je-
lentkezett a XXI. Őszi Tár-
lat felhívására. A háromtagú 
zsűri (Sulyok Gabriella Mun-
kácsy-díjas grafikus, Kutas 
László szobrászművész és 
Nemes András művészettör-
ténész) végül hatvanhat mű-
vet választott ki, ezek kerül-
tek a falakra, vitrinekbe.

– Az őszi tárlatot két–há-
rom évente rendezzük meg, 
és mindig a Festőteremben 

kapnak helyet az alkotások 
– mondta lapunknak Sze-
keres Kriszta, a Pro Kultúra 
közművelődési munkatár-
sa, a rendezvény szervező-
je. – Idén a beérkezett mű-
vek többsége festmény volt, 
de nagy örömünkre kaptunk 
grafikákat, fotókat, textilre 
készült alkotást és kisplasz-
tikát is. A művészeket megih-
lette a hűség téma, minden-
ki a saját szűrőjén keresztül 
jelenítette meg. Nemcsak 

Sopronból, de a megye több 
településéről is érkeztek 
alkotások. 

A zsűri két különdíjat is ki-
osztott, a város elismerését 
és Kutas László kisplasztiká-
ját Gáspárdy Tibornak ítélték, 
távollétében felesége vette át 
a díjat a tárlat megnyitóján 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mestertől. A Pro Kultúra dí-
ját, amely egy önálló kiállítás, 
Kovács-Gombos Gábor kap-
ta Kóczán Péter kulturális 
igazgatótól.  

A kiállítás három hétig, no-
vember 7-ig ingyenesen láto-
gatható. A szervezők szeret-
nék, ha sok iskolai csoport is 
felkeresné az őszi tárlatot, a 
pedagógusoknak segítségként 
írott vezetőt is összeállítanak. 

A kiállítás egy különle-
ges finisszázzsal zárul, Ku-
tas László 85. születésnap-
ja alkalmából november 7-én 
délután városnéző sétára in-
dulnak kisvonattal – a mű-
vész több köztéri szobrát is 
felkeresik. 

XXI. Őszi Tárlat:  November 7-ig láthatóak az alkotások 

„Hűséggel festve”

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ:  Hétfőn este nyílt meg a XXI. Őszi Tár-
lat a Festőteremben. Az eseményen dr. Farkas Ciprián köszöntöt-
te a résztvevőket. A polgármester szólt a száz évvel ezelőtt történ-
tekről, valamint méltatta az alkotók munkáját, akik felidézték az 
1921-es eseményeket, bemutatták, hogy nekik mit jelent a hűség. 
A műveket a zsűri nevében Sulyok Gabriella értékelte. 

A XXI. Őszi Tárlaton festményeket, grafikákat, kisplasztikákat, textilre készült alkotást és fotókat állítottak ki. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

1986
Életmű-kiállítás 
a Festőteremben
Roisz Vilmos festőművész élet-
mű-kiállítása nyílik meg Sop-
ronban, a Festőteremben vasár-
nap délelőtt 11-kor. Megnyitót 
mond Kienzl János, az MSZMP 
Városi Bizottságának titkára, 
közreműködik az Állami Zene-
iskola vonós és fúvós kamara-
együttese. (Kisalföld)

Gólzáporos győzelem
Soproni SE – Lenti TE: 8–0, 
Sopron, 1060 néző. Soproni SE: 
Horváth Gy., Czibula, Németh, 
Benkő, Horváth Géza, Vámos, 
Halász, Fehér, Gosztola, Sza-
bó, Horváth Gábor (Wilcsek). 
Edző: Madár Gábor. A 17. perc-
ben Benkő labdájával Goszto-
la ugrott meg, laposan a jobb 
sarokba helyezte. A 26. perc-
ben Fehér ballal tizenhét mé-
terről a jobb sarokba talált. 
Szünet után az 51. percben 
Horváth Gábor beadását Ben-
kő nagy erővel a léc alá bom-
bázta. Az 56. percben Goszto-
la labdáját Vámos könnyedén 

helyezte a hálóba. A 63. perc-
ben Halász huszonöt méterről 
a bal felső sarokba zúdította a 
labdát. A 68. percben Czibula a 
jobb szélen futott el, beadását 
Szabó a jobb felső sarokba fe-
jelte. A 75. percben Szabó ön-
zetlenül Gosztola elé tálalt, aki 
csapata hetedik gólját szerezte 
meg. A 89. percben Fehér egyé-
ni játék után beállította a vég-
eredményt. (Kisalföld)

1951
Maggyűjtő szaktanfolyam
A felemelt ötéves tervben 
540.000 katasztrális hol-
don végzünk erdősítést. (…) 
A múlt rendszerben a fásítás-
hoz szükséges mag jelentős ré-
szét külföldről vásároltuk. Most 
csaknem teljesen önellátók va-
gyunk. Ez nemcsak azért jelen-
tős, mert sok valutát takarí-
tunk meg, hanem azért is, mert 
a hazai viszonyokhoz alkalmaz-
kodott fák magjából szaporí-
tott erdők szebben fejlődnek, 
nagyobb a megmaradási szá-
zalék. A maggyűjtés és mag-
pergetés szakszerű végzésére 

tanfolyam zajlott Sopronban. 
(Erdőgazdaság)

Mozgalom sporttelepek 
építésére
Szerte az országban megindult 
a sportolók önkéntes munkája, 
hogy saját városukban, falujuk-
ban minél előbb készen álljon 
a sporttelepük. Vidéken első-
nek a soproni sportolók ismer-
ték fel a mozgalom jelentősé-
gét. Sopronban délutánonként 
sportbrigádok segítik a városi 
stadion mielőbbi elkészítését. 
(…)  (Népsport)

1931
Éjjeli zenével fizette ki 
az orvost
Ez a kedves eset Sopronban 
történt. Dr. Király Jenő, a sop-
roni Erzsébet Kórház igazgató 
főorvosa súlyos betegségből 
meggyógyította Barát Franci 
soproni öreg cigányprímást. 
Hálálkodott a prímás váltig a ki-
váló orvosnak, s szerette volna 
valamivel viszonozni a fáradt-
ságát, de hát a cigányprímások-
ra is rossz napok járnak mosta-

nában. Napról napra ritkább a 
„lóvé”. Ha tehát pénz nincs, a 
nagy szegénységében kigon-
dolt egy nagyon kedveset a há-
lás öreg prímás. Az egyik csen-
des éjszaka kopott hegedűjével 
odaállott a szeretett főorvos 
Magyar utcai ablaka alá, és fi-
zetség fejében elhúzott egy sor 
szép magyar nótát. (Délameri-
kai Magyarság)

1911
Választási párbajok
Az aradi választást követő ut-
cai zavargásban Őry Aladár 
magánhivatalnok összeszólal-
kozott Telbisz Béni honvéd fő-
hadnaggyal, aki a katonai ki-
rendeltséget vezényelte. Ma 
kardpárbajt vívtak. Őry a mel-
lén súlyosabban, Telbisz az ar-
cán könnyen megsebesült. 
Sopronban pedig Hoffner Elek 
és Rosenfeld Nátán ügyvédek 
vívtak ma pisztolypárbajt. Se-
besülés nem történt. A párbaj-
ra választási összeszólalkozás 
adott okot. (Budapest)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1871. október 8-án hunyt el Bucsányon 
(ma: Szlovákia) csömöri és zayugróczi gróf Zay Károly császá-
ri és királyi kamarás, nádorjelölt, főrendi, országgyűlési kép-
viselő, evangélikus egyházi főfelügyelő. Sopronban született 
1797. február 12-én.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1921. október 11–13. közötti tárgyalá-
sok során megszületett az úgynevezett velencei jegyzőkönyv 
(„Magyarország–Ausztria a Velencében, 1921. október 13-án a 
Nyugatmagyarországi kérdés rendezésére vonatkozó jegyző-
könyv”). Az osztrák kormány hozzájárulását adta, hogy Sop-
ronban és környékén népszavazás legyen. A magyar kormány 
vállalta, hogy Nyugat-Magyarországról eltávolítja a felkelőket.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Folytatódik a filmklub
Újabb fiatal alkotót lát vendégül a soproni Final Cat csapata. Ba-
ranyi Gábor Benőt, az Anja című kisfilm rendezőjét a nemzetkö-
zi Budapest Short filmfesztiválon díjazták, most pedig személye-
sen is ellátogat Sopronba. A jövőre mozikba érkező Zanox című 
filmje kulisszatitkaiba is beavatja az érdeklődőket. A program ok-
tóber 21-én 19 órakor kezdődik a Búgócsiga Akusztik Gardenben.
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

A két hét-
tel ezelőtti 
idegenbeli 

vereséget hazai pályán 
szerette volna feled-
tetni az SC Sopron el-
ső csapata. Ellenfele a 
Puskás Akadémia FC II. 
együttese volt, viszont 
a pontszerzés most 
sem jött össze. 

A mérkőzést mindkét csa-
pat óvatosan kezdte, nehe-
zen alakult ki folyamatos já-
ték. Komolyabb helyzetet 
sem tudtunk feljegyezni, egy 
soproni hibát követően vi-
szont a felcsúti csapat kapott 
büntetőt, előnyhöz azonban 
nem jutott, mert a 11-est a ka-
pus szépen hárította. A fél-
idő utolsó percében aztán egy 
újabb büntető következett, 
melyet már sikeresen gólra 
váltottak.

A második félidőben a sop-
roniak mindent megtettek, 
hogy a hiányzó kulcsembe-
rek ellenére legalább 1 pon-
tot itthon tartsanak. A játék-
rész közepén viszont a Puskás 
Akadémia tudta növelni az 
előnyét, a kisebb hazai hely-
zetek pedig kimaradtak, így a 

találkozó 2–0-s vereséggel ért 
véget. A fordulót követően az 
SC Sopron a 14. helyet foglalja 
el a tabellán.

– Ezer sebből vérző csapa-
tunk mindent megtett a győ-
zelemért, de sajnos most nem 
sikerült nyernünk – osztotta 
meg gondolatait Mátyus Já-
nos vezetőedző. – Nincs időnk 
keseregni, jövő héten két na-
gyon fontos meccsünk is lesz, 
igyekszünk azokon javítani, 
és feljebb lépni a tabellán.

Az ősz utolsó hétközi for-
dulójában, október 20-án, 
szerdán a 18. helyezett ZTE 
FC II. együtteséhez látogat a 
csapat, a meccs 13 órakor kez-
dődik a ZTE Arénában. Vasár-
nap 16 órakor a Gárdony-Agár-
di Gyógyfürdő lesz az ellenfél 

a soproni városi stadionban 
– a mérkőzés megtekintése 
ingyenes. Az összecsapást az 
egyesület 30 éves jubileuma 
alkalmából az SC Sopron öreg-
fiúk csapata és a Détári és ba-
rátai közötti barátságos meccs 
vezeti fel 14 órától. 

SC Sopron:  2–0-ra kikapott a csapat a Puskás Akadémiától

Nem sikerült a javítás

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 10. FORDULÓ: 
Megyei I. osztály: Carbodent Vitnyéd SE – SFAC: 3–0
Megyei II. osztály: Répcementi SE Dénesfa – SVSE-GYSEV: 3–1
Megyei III. osztály: SFAC II – Újkér FC: 7–2

A Puskás Akadémia ellen kimaradtak a helyzetek, így nem sikerült pontot szereznie a Sopronnak.

Négy evangélikus gimná-
zium részvételével rendez-
ték meg múlt hét péntekén a 
Menyhárt Renáta női röplab-
da emléktornát Sopronban. 
A sportrendezvénnyel a házi-
gazda Eötvös József-gimná-
zium ez alkalommal is egy-
kori testnevelő oktatója előtt 
tisztelgett. A hatodik emlék-
tornát a bonyhádi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázium 

csapata nyerte a Budapest-Fa-
sori gimnázium előtt. A har-
madik helyen az Eötvös, a 
negyediken pedig a Berzse-
nyi csapata végzett. A torna 
legjobb játékosa Farkas Dóra 
(Bonyhád) lett, a legjobb ha-
zai játékosnak Erdősi Virágot 
választották. 

Az emléktornán Csiszár 
Szabolcs alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket.

Menyhárt Renáta  testnevelőre emlékeztek

Röplabdatorna

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ezen a héten is folytat-
ja nagy őszi menete-
lését a Sopron Basket 
– Gáspár Dávid együt-
tese az Euroligában és 
a magyar bajnokságban 
is játszik. 

Múlt héten a lengyel Gdynia el-
leni idegenbeli meccsen a má-
sodik negyedben robbantott a 
Sopron, Határ Betti, Jovanovic 
és Varga Alíz vezetésével meg 
tudta nyerni az újabb idegen-
beli meccset. A végeredmény: 
VBW ARKA Gdynia – Sopron 
Basket: 71–86.

Hétvégén aztán hazai és 
egyben megyei rangadóra ké-
szült a Gáspár csapat. A Győr 
ellen az első negyedben még 
kevés pont esett, a második-
tól aztán magasabb fordu-
latszámra kapcsolt a soproni 
együttes. Az első két negyed-
ben összesen 17 pontot tudott 
csak dobni a Győr, a talál-
kozó végén pedig a legfiata-
labb korosztály is lehetősé-
get kapott: Kókai Patrícia és 
Sitku Zsuzsanna is szerzett 
pontot. A végeredmény: Sop-
ron Basket – UNI Győr MÉLY-
ÚT: 67–43.

– Az Euroligában újabb 
fontos győzelmet arattunk, 
magas minőségben kosárlab-
dáztunk, védekezésünk kicsit 
elmaradt az elvárttól, viszont 
kiváló támadásaink voltak 

– összegzett Gáspár Dávid ve-
zetőedző. – A Győr ellen na-
gyon jó tempójú mérkőzést 
játszottunk, kemény ütközé-
sek voltak mindkét oldalon.

– Sérültjeink közül talán 
Jeca áll legközelebb a visz-
szatéréshez, de nagy valószí-
nűséggel még ezt a hetet is a 
mostani kerettel kell végigját-
szanunk – tette hozzá Laczka 
Miklós másodedző. – A Schio 
nagyon nehéz ellenfél, a sze-
zon elején kiválóan teljesített, 
igaz, otthon meglepetésre 

kikapott a Gironától, ami egy-
ben azt is jelenti, hogy plusz 
motivációval lépnek ellenünk 
pályára. A bajnoki ellenfe-
lünk, a Csata együttese pedig 
mindig veszélyes, főleg hazai 
pályán, így összességében el-
mondhatjuk, hogy nagyon ke-
mény hét áll csapatunk előtt. 

Az olasz Familia Schio ellen 
hazai pályán játszik a Sopron 
Basket csütörtökön 18 órától, 
a Csata ellen pedig Budapest-
re utazik vasárnap – ez a mér-
kőzés este fél 7-kor kezdődik.

Női meccsdömping

A Sopron Basket a Győr ellen győzött hazai pályán. Csütör-
tökön este 6-tól az olasz Schiót fogadják az Euroligában 
 Fegyvernekyék. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kosárlabda
Október 21.,  
csütörtök 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket – Beretta 
Família Schio
Október 24., vasárnap 
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Pécsi 
VSK–Veolia

Labdarúgás
Október 24., vasárnap 
14 óra, Anger réti sport-
telep
SFAC – Credobus Moson-
magyaróvár B
Október 24., vasárnap 
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdő

LELÁTÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített kör-
nyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerint kidolgoztatta

SOPRON KÜLTERÜLET
SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI 

SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK
tervezetét az Innovációs és Technológiai Centrum II. üte-
mének megvalósíthatósága céljából.
A településrendezési eszköz egyeztetése a Korm. ren-
delet 32.§ (6) bekezdésének a) pontja és a 42.§ alapján 
tárgyalásos eljárás szerint történik, mivel az nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás kivi-
telezését segíti elő.
Az elkészült partnerségi egyeztetési dokumentáció – me-
lyet Sopron város honlapján (www.sopron.hu) a gyorsme-
nüben, a „Szabályozási tervek módosítása, felülvizsgálata” 
címszó alatt is elérhetővé tettünk – Sopron Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal aulájában (Fő tér 1. sz. alatt) 
megtekinthető

2021. október 21-től
2021. november 2-ig.

A dokumentációval kapcsolatban az eljárásban résztvevő 
partnerek 8 napon belül írásban adhatnak véleményt, 
javaslatokat, észrevételeket fogalmazhatnak meg papír 
alapon vagy elektronikusan a foepitesz@sopron.hu címre 
küldve, vagy eljuttathatják hivatalunk városépítészeti cso-
portjához (9400 Sopron, Fő tér 1.) 2021. november 2-ig.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

Éremeső a soproni tornászoknál
Ismét szép eredményeket értek el a Soproni Torna Club ver-
senyzői a hétvégi budapesti országos bajnokságon, az ifjúsá-
gi és serdülő csapat is ezüstérmet nyert. Az ifjúsági versenyen 
egyéni összetettben Sugár Krisztina második, ugrásban első, 
korláton harmadik lett, gerendán Soós Vivien a második, Shey 
Dorottya a harmadik helyen végzett. A serdülők között egyéni 
összetettben Hámori Panka harmadik, gerendán második lett, 
Zrínyi Zselyke ugrásban második, korláton első helyen végzett, 
talajon Sebestyén Nóri a dobogó harmadik fokára állt fel. 

RÖVIDEN

Érmes karatésok 
Sikeresen szerepeltek a 
hétvégi szombathelyi XXI. 
Sakura Karate Kupán a 
Shotokan Tigrisek SE ver-
senyzői. A gyermekek kö-
zül aranyérmet szerzett 
Gáncs Nóra, Kocsis Ben-
degúz, a dobogó második 
fokára Kocsis Bendegúz 
és Halász Kornél állhatott 
fel, Deák Hanga, Horváth 
Miklós, Vass Hunor pedig 
bronzérmes lett. A felnőt-
tek kezdő kategóriában 
Kocsis Árpád első helyen 
végzett, míg a masters ka-
tegóriában Gáncs Krisztián 
ezüstérmes lett.

RÖVIDEN
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Vasárnap a Pécset fo-
gadja bajnoki mérkő-
zésen a Sopron KC fér-
fi kosárlabdacsapata. 
Dzunic Branislav együt-
tese javítani szeretne, 
hiszen a Nyíregyháza 
elleni hazai mérkőzést 
vereséggel zárta.

A nyírségiek bajnoki győ-
zelem nélkül érkeztek múlt 
szombaton Sopronba, ennek 
ellenére már a meccs kezde-
tétől ők irányítottak. Johnson 
jól pörgette a Nyíregyháza tá-
madásait, Leday játékára az 
egész meccsen nem volt ellen-
szere az SKC-nak, csapat szin-
ten pedig jól lepattanóztak, és 
kiugróan magas százalékban 
dobták a hármasokat a vendé-
gek. A második félidőre el is 
dőlt a találkozó, a hajrában a 
fiatal Csendes Péter két hár-
masával még megközelítet-
te ellenfelét az SKC, a biztos 
győzelem azonban már nem 
csúszott ki a Nyíregyháza ke-
zéből. A végeredmény: Sop-
ron KC – Hübner Nyíregyhá-
za: 82–90.

– Csak gratulálni lehet a 
Nyíregyházának, megérde-

melten nyert, a játék minden 
elemében jobban kosarazott 
– összegzett Dzunic Branis-
lav vezetőedző. – A védekezés-
ben óriási volt a különbség a 
javukra, sok pontot kaptunk 
a palánk alól, aminek az okait 
vizsgálni kell.

Az SKC vasárnap játssza 
következő bajnokiját, még-
hozzá ismét hazai pályán: a 

Pécsi VSK–VEOLIA elleni ta-
lálkozó 18 órakor kezdődik.

– Ami sajnos biztos: leg-
eredményesebb játékosunk-
ra, Milos Borisovra nem szá-
míthatunk ez alkalommal 
sem  – mondta Bors Miklós 
másodedző. – Egyértelmű, 
hogy a védekezésünket ag-
resszívebbé kell tenni, enél-
kül nem nyerhetünk. A Pécs 

jó csapat, a baranyaiak meg-
lepték az Alba Fehérvárt is. 
Győzelmünkhöz az is kell, 
hogy Borisov vezér szerepét, 
határozott karakterét vala-
melyik játékos átvegye a pá-
lyán. Sérültjeink miatt ismét 
nagyobb feladat hárul a cse-
resorunkra, egy irányba kell 
húzni, így van csak esélyünk 
a győzelemre.

A legeredményesebb játékos,  Milos Borisov még mindig sérült

A Pécs ellen javíthat az SKC

Az SKC a Nyíregyháza ellen kikapott hazai pályán, a védekezésen javítania kell. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén közel 300 résztvevő indult az MVM-Sopron 
félmaraton Európa-futáson városunkban. A futók 
ezúttal is három táv közül választhattak. 

A hét, tizennégy vagy a klasz-
szikus félmaraton, tehát hu-
szonegy kilométeres távot 
egyéniben vagy csapatban is 
lehetett teljesíteni a vasárnapi 
Európa-futáson. A lebonyolí-
tás rendje nem változott az el-
múlt évekhez képest: idén is a 

városi stadion volt a rajt és cél-
állomás, a futók megkerülték 
a történelmi belvárost.

– A hagyományos, má-
jus elsejei időpontot a pan-
démia miatt halasztani kel-
lett – mondta a főszervező 
Kósa István, a Sopron Városi 

Szabadidősport Szövetség el-
nöke. – Szerencsére kiváló 
időt fogtunk ki, jó hangulatú 
futóversenyt szervezhettünk. 
Külön köszönöm a rendőrség 
munkáját, rendkívül pontos 
és precíz forgalomirányítást 
végzett, tökéletes biztonság-
ban futhattak a résztvevők.

Az idei Európa-futás részt-
vevőit Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője köszöntötte, aki beszé-
dében hangsúlyozta: örömte-
li, hogy városunkban a futás 

reneszánszát éli, egyre nép-
szerűbb, így a félmaratonon is 
nagyon sokan álltak rajthoz. 
A képviselő egyben köszöne-
tet mondott a szervezőknek, 
résztvevőknek is. Az Európa-
futáson városvezetők is részt 
vettek: dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, Csiszár Szabolcs 
alpolgármester, valamint Ab-
dai Zsolt önkormányzati kép-
viselő csapatban teljesítet-
te a félmaratoni távot, Magas 
Ádám képviselő a 7 kilométe-
res egyéni mezőnyben indult.

A pandémia miatt  idén októberben rendezték a versenyt

Sikeres Európa-futás

Az Európa-futás népszerűsége töretlen, idén is jó hangulatú versenyt rendeztek városunkban. FOTÓK: NÉMETH PÉTER
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Az idei évben Győr 
adott otthont az U16-os 
atlétikai országos baj-
nokság küzdelmeinek. 
A megmérettetésen 
a Soproni Atléti-
kai Club fiataljai is 
részt vehettek.

Az országos bajnokságot há-
rom kvalifikációs verseny is 
megelőzte, ezeken kellett a 
fiatal atlétáknak megfelelő 
eredményt elérniük ahhoz, 
hogy az ob-n is indulhassa-
nak. A soproni színeket végül 
öt versenyző képviselte, közü-
lük Kádár Eszter és Dolmány 
Emma számára kiválóan si-
került a verseny: 800 méte-
res síkfutásban Kádár Eszter 
egyéni csúcsot javított, ezzel 
az eredménnyel megszerez-
te a bronzérmet, 1500 méte-
ren pedig nyolcadik helyezést 
ért el. Dolmány Emma szin-
tén fantasztikusan teljesített, 

hiszen az 1500 és a 3000 mé-
teres versenyszámban is a do-
bogó 2. fokára állhatott fel. 

– A nyári, kvalifikációs ver-
senyeken elért eredmények 
alapján hívták meg a gyere-
keket az ob-ra – mondta Né-
methné Csordós Rita, a Sop-
roni Atlétikai Club közép- és 
hosszútávfutó csoport edző-
je.  – Eszter és Emma is egész 
évben szorgalmasan edzet-
tek, eredményeik versenyről 
versenyre javuló tendenciát 
mutattak. Izgatottunk vártuk 
a bajnokságot, ahol már csak 
az ország legjobbjai mérték 
össze tudásukat. Okos takti-
kai versenyzéssel és kemény 
küzdelemmel kiváló eredmé-
nyeket értek el. Négy verseny-
számból háromban is érmet 
szereztek, nagyon büszkék 
vagyunk rájuk.

A tréner hozzátette: ezzel 
a pályaversenyek minden kor-
osztály számára véget értek. 
A fiatal atléták most rövid pi-
henőt kapnak, majd követke-
zik az alapozás és a mezei fu-
tóversenyek időszaka.

Ob-n remekeltek  
az U16-os atléták

Dolmány Emma és Kádár Eszter is jól szerepelt az U16-os ob-n.

Soproni asztalitenisz-sikerek
Diadalmaskodtak a Turris SE asztaliteniszezői a hétvégi mérkő-
zéseken. A megyei I-es csapat hazai pályán fogadta a Moson-
magyaróvári-TE Hoffer II-t, és 11–7-re nyert. Az NB I-es alakulat 
a Dunaújvárosi ASE 1-es csapatával játszott szintén hazai pá-
lyán, és diadalmaskodott 8–6 arányban. 

RÖVIDEN

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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„Amikor vala-
ki nosztalgiá-
zik, bátran kér-
dezd meg tőle, 
mi volt jobb ak-
kor. Ha elég so-
káig faggatod, 
ki fog derül-
ni, hogy a világ 
azért volt jobb, 
mert logikusabb 
volt, áttekinthe-
tőbb, igazságo-
sabb. Legalább-
is a jelenből 
nézve. A jelen-
hez képest.”

Réz András   
(1951–) filmesztéta, 
műfordító, 
forgatókönyvíró, 
reklámszakember

MOTTÓ

Réz András: 
Mozibubus
Útikalauz komoly és ko-
molytalan filmekhez – Elő-
fordul, hogy az ember-
rel szembejön egy film, 
és nem tudja hova tenni. 
Ilyenkor jó lenne egy hoz-
záértővel megbeszélni az 
élményt. Réz András lá-
tásmódja szokatlan és nyi-
tott, nemcsak a megkérdő-
jelezhetetlen alkotásokkal 
foglalkozik, hanem a tö-
megfilmekkel és a függő-
ség kiváltására alkalmas 
tévésorozatokkal is. S bár 
ott bujkál benne a szaksze-
rű filmesztéta, könyve sze-
mélyes hangvételével épp-
oly szórakoztató, mint egy 
jó film.

KÖNYVAJÁNLÓ

Bábjáték  
a tóparton
Környezettudatosság-
ra, természetszeretet-
re nevelnek minden 
kisgyereket a sopro-
ni Trefort Téri Óvodá-
ban és az intézmény 
tagóvodáiban. Az Ag-
rárminisztérium tá -
mogatásával a Zöld 
Óvoda programsoro-
zat keretében a Jere-
ván - l akótelepi Ibo -
lya-tónál bábjátékkal 
élményszerűvé tett 
foglalkozáson vettek 
részt a közelmúltban 
az ovisok.  A Trefort téri 
óvodában hétfőn öko-
napot tartottak – a ren-
dezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián pol-
gármester is. 

ELEK SZILVESZTER 

Több mint 450 éve 
szolgálja a diáko-
kat a Berzsenyi Dá-
niel Evangélikus Lí-
ceum régi könyvtára. 
A gyűjtemény kincseit 
a tanárok folyamato-
san próbálják közelebb 
hozni a tanulókhoz.

– Van ennél régebbi könyvtár 
Magyarországon, azonban ez 
annyiban kivételes, hogy ide 
már a kezdetek óta kifejezet-
ten oktatási célra gyűjtöttek 
könyveket – kezdte Tölli Ba-
lázs, a Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus (Líceum) Gimnázium 
igazgatója. –  Az 1557-es ala-
pítás után már valószínűleg 
voltak itt könyvek. Ezt onnan 
tudjuk, hogy az első profesz-
szorok, akik Luther Márton és 
Philipp Melanchthon tanítvá-
nyai voltak, ajándékoztak kö-
teteket az iskolának.

Bizonyos idő elteltével az-
tán a könyvtár akkori vezetői 
elkezdtek vásárolni is köny-
veket, hogy a kor legmoder-
nebb szintjén tudják a tudást 
átadni. – Ennek köszönhe-
tően vannak olyan időkből is 
természettudományos mű-
veink, amikor a járványokat 
még csőrös álarcban dolgozó 

doktorok próbálták meg-
fékezni – tudtuk meg Tölli 
Balázstól.

A könyvtár megőrzése, ku-
tatása folyamatos kihívást 
jelent a szakembereknek. 
– A bibliotékánk mint az örök-
fényű kincs, az arany, felcsillan 
néha – emelte ki az igazgató. 
– Minden korszakban volt va-
laki, aki megbecsülte és őrizte. 
Kiváló példa erre Kozák Lajos, 
aki az államosított időszakban 

volt az iskolánk igazgatója. Bár 
többször el akarták vinni in-
nét a könyvtárat, ő küzdött ez 
ellen. Ehhez hűen mi is igyek-
szünk a könyvtárral a jelentő-
ségének megfelelően bánni. 
Most éppen arra készülünk, 
hogy megvásárolva, felújítva 
az Ertl-házat (Templom utca 
17.), átköltöztessük oda a kol-
lekciót, és olyan tárolási, digi-
talizációs közösségi tereket, 
programokat, kiállításokat és 

egyebeket szervezzünk köré, 
amellyel gazdagítani tudjuk a 
történelmét és építeni a jövő-
jét. A fejlesztéstől azt is várjuk, 
hogy minél több kutató tudjon 
hozzáférni ehhez az anyaghoz.

– Gyakran tartok vezetést 
a könyvtárban a diákoknak 
– zárta Tölli Balázs. – Amikor 
belépnek, szinte mindegyi-
kük felhőköl, és csak ennyit 
tud mondani a lenyűgözött-
ségtől: „Hűha!”. Ez az a vitorla, 

amibe nekünk kötelességünk 
a szelet befogni. Ezekből a 
könyvekből az évszázadok 
tudása mellett a letűnt korok 
embereinek viselt dolgai is 
sugároznak. Ha a diák nyitott 
lesz erre, és elkezdi tanulmá-
nyozni, befogadni a sok száz 
évvel ezelőtt élők története-
it, érzelemvilágát, akkor tud 
csak igazán megérteni vala-
mit a régi korokból – össze-
gezte az igazgató.

Minden diák  elcsodálkozik, amikor belép az iskolai könyvtárba

A tudás ősi menedéke

Horváth Edit könyvtáros, Tölli Balázs, a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium igazgatója és professzor emerita  
dr. Szála Erzsébet, a régi könyvtár vezetője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére 

Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, pedagógus, művelődésszervezői, bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és emberi erőforrás gazdálkodási, humánerőforrás-
menedzser, munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,

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

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, munkaügyi, bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat,
• KIRA illetményszámfejtő rendszer felhasználó szintű ismerete

Munkakör fő tartalma:
A polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, egyéb sajátos jogviszonyban állók, valamint az 
önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazotti, egyéb jogviszonyban állók személyi jellegű juttatásainak számfejtésével 
kapcsolatos feladatainak ellátása. Részvétel az éves költségvetés és beszámoló elkészítésében. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Pesky Ibolya bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. november 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Munkaügyi ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. november 30. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

KÖVES ANDREA

Főkalóz kapitány – kalandme-
sék címmel a közelmúltban 
jelent meg a soproni Veszpi 
Gyula első mesekönyve.  

Egyszer régen, nagyon ré-
gen élt egy nagymama, aki 
maga köré gyűjtötte kisuno-
káit, és véget nem érő saját 
mesébe kezdett – valahogy így 
kezdődhetne az a mese, amely 
arról szólna, hogy Veszpi Gyu-
la miként is kezdett a mese-
könyv írásába. A nagymamai 
indíttatásra kislányát és kis-
fiát saját maga is a fantáziá-
jából életre keltett mesékkel 
lepte meg esténként. A törté-
netek akkor is megszülettek 
az író fejében, amikor gyer-
mekei már kinőttek az esti 
mesék korszakából. Ezekből 
lejegyzett néhányat, amelyek 
eljutottak az ismert mese-
kritikushoz, Lovász Andreá-
hoz, aki azonnal „lecsapott” 

rá. Hogy kicsoda is Főkalóz 
kapitány?

– Egy végtelenül vicces fi-
gura, és a hajó legénységével 
esett kalandok is tele vannak 
meglepetésekkel, a kalózok 
mellett sárkányok, jedi lova-
gok, tündérek, egy beszélő 
focilabda és egy zoknibolond 
polip népesítik be a meséket 
– árulta el Veszpi Gyula a Pa-
gony Könyvesboltban tartott 
könyvbemutatón. – A kötet 
leginkább az öt–tízéves kor-
osztályt célozza meg, bár me-
séimben szeretem a klasz-
szikus elemeket használni, 
de a fő szempontom mindig 
a szórakoztatás. Az a célom, 
hogy ne a mese elunása miatt 
aludjon el a gyermek, hanem 
hogy a nap vége egy jó kis kö-
zös kuncogással teljen elalvás 
előtt. Éppen ezért meséim 
rövidek, kalandosak, poéno-
sak, a mai gyerkőcök igényei-
re szabva.

A főkalóz kalandjai

Várjuk az iskolák 
rendezvényeiről, tehetségeiről 

szóló értesítéseket: 
szerkesztoseg@sopronitema.hu
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sopronitemahivatalos Tallózó

Lehet-e változtatni?
Szerintem lehet. Persze az első kérdés nem is ez. Akar-e az em-
ber változtatni a helyzetén? Sokszor van, hogy érezzük, hogy 
nem stimmel valami, és… mégsem változtatunk. Hozzá sem fo-
gunk. Miért van ez? Az ok roppant egyszerű. Változtatni a meg-
szokott dolgokon mindig nehéz, munkás, erőfeszítést igény-
lő dolog. 

Emiatt vagy egy kifejezett „nagyon vacak ez, muszáj már ten-
nem valamit” helyzetnek kell bekövetkeznie, vagy… Vagy rop-
pant tudatosan keresnünk kell, hogy mivel fokozhatnánk a biz-
tonságunkat, tarthatnánk fent a jóllétünket hosszú távon is. 

Ha ezért vagy azért (remélem, inkább az utóbbi, tudatos 
stratégia miatt) változtatni akarunk, akkor… Akkor azt szak-
szerűen kell elkezdeni, folytatni és véghezvinni. 

Nos, „az orvos” legfőbb feladata az ezen lépésekben való 
iránymutatás, segítség kell, hogy legyen. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 27-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 6-i rejtvényünk megfejtése: „Aki megértette a valóságot, nem lázad ellene, hanem élvezi.”. Szerencsés 
megfejtőnk: Pelsőciné Füzi Judit, Sopron, Tó utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 20–26. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Október 20.,  
szerda 

Király gyógyszertár 
Várkerület 114. 99/508–242

Október 21.,  
csütörtök 

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 99/505–865

Október 22.,  
péntek 

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4. 99/508–614

Október 23.,  
szombat 

Benu Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 99/505–500

Október 24.,  
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Október 25.,  
hétfő 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

Október 26.,  
kedd 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

„Holtomiglan, holtáiglan”
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK TAMÁS

Bizonyára sokan álmo-
doznak az egész életen 
át tartó szerelemről, és 
vannak olyan szeren-
csések, akiknek ez meg 
is adatott. Sorozatunk-
ban olyan soproni házas-
párokkal beszélgetünk, 
akik talán tudják a hosz-
szú és boldog házasság 
titkát. Legalábbis az éle-
tük példa lehet erre. 

– Édesapám testvére, Molnár 
Imre volt az egykori Entzbru-
der-kollégium igazgatója, ahol 
1964 nyarán budapesti gyere-
kek nyaraltak – kezdte történe-
tüket Fejérné Molnár Marianna, 
vagy ahogy a férje szólítja im-
máron 57 éve, Marica. – Én még 
főiskolás voltam, felügyelő ta-
nárnak hívott meg a nagybá-
tyám, csakúgy, mint Zolit, aki 
fiatal, kezdő tanár volt, mind-
kettőnknek jól jött az az 1250 
forint, amit egy hónapra kap-
tunk. Ott ismerkedtünk meg, 
aztán én visszamentem Győr-
be, és elkezdtünk levelezni.

– Biológia–földrajz szakos 
tanárként akkor már három éve 
a Halász utcai iskolában taní-
tottam – fűzte tovább az em-
lékezés fonalát Fejér Zoltán. 
– Többször is hívtam Maricát 
moziba, de mindig talált valami 
kifogást, hogy miért nem jön 
el. Én viszont első látásra fülig 
szerelmes lettem, édesanyám-
nak meg is írtam, hogy megta-
láltam a feleségem, azt a lányt, 

akinek gyerekkoromban megál-
modtam az arcát.

A fiataloknak volt egy ked-
ves, közös zeneszámuk, amit 
Marica többször is zongorá-
zott soproni közös nyaruk alatt 
a kollégiumban. Ennek a kottá-
ját elküldte Zoltánnak. Ez egy-
úttal jelzés is volt, hogy talán 
folytatni kellene azt, ami Sop-
ronban abbamaradt.

– Amikor megkaptam Ma-
rica levelét, benne a kottával, 
a plafonig ugrottam örömöm-
ben, úgyhogy novemberben 
már kéz a kézben, szerelmes 
kábulatban sétáltunk Győr-
ben, majd bő egy évvel később 
a szüleitől Szárföldön meg-
kértem Marica kezét – folytat-
ta Fejér Zoltán.

– Egy napon volt a tanári es-
küm és az esküvőnk, pontosan 

55 évvel ezelőtt augusztus el-
ső napján. A győri székesegy-
házban családunk régi barátja, 
Kenesei György esketett össze 
bennünket, majd elutaztunk 
nászútra Keszthelyre, ahová 
Zoli egy akvarellfelszereléssel 
érkezett, így szinte minden nap 
egy-egy gyönyörűséges balato-
ni festménnyel lepett meg. 

A fiatalok élete Sopron-
ban egy Vörösmarty utcai al-
bérletben folytatódott, majd 
melléjük állt a szerencse egy 

négytalálatos lottónyeremény 
formájában, így befizethettek 
egy öröklakásra.

– Sajnos gyerekünk nem szü-
letett, de úgy a Marica, mint az 
én tanítványaim talán ezzel jár-
tak jól, hisz az összes szerete-
tünk rájuk szállt, amit mindket-
ten bőséggel vissza is kaptunk. 
Ötvenöt évvel ezelőtt egy közös 
emulzióvá kötöttük össze a sor-
sunkat, ahogy az oltár előtt is 
kimondtuk, holtomiglan, holtá-
iglan – zárta Fejér Zoltán.

Fejér Zoltán és Fejérné Molnár Marianna 55 éve házasodott össze. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FEJÉRNÉ MOLNÁR MARIANNA  1943-ban született Csornán. 
Zongora–szolfézs szakos tanári diplomáját a Győri Zeneművé-
szeti Főiskolán szerezte. A fertődi zeneiskolából ment nyug-
díjba 2001-ben.
FEJÉR ZOLTÁN  Perényi-díjas festőművész 1939-ben született 
Zircen. Biológia–földrajz szakos tanári végzettsége mellé ké-
sőbb általános mérnöki diplomát is szerzett. Kollégiumi tanár-
ként ment nyugdíjba 2001-ben. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN

KÓCZÁN 
BÁLINT

Imádják 
Sopront a 
Zanzibar 

tagjai. A népszerű for-
máció október 30-án 
19 órától ad akuszti-
kus koncertet a GYIK 
Rendezvényházban. 
Terecskei Ritával be-
szélgettünk a zenekar 
elmúlt 22 évéről. 

– Mit jelent nektek a sop-
roni buli?

– Már nagyon várjuk, egy 
teljesen új műsorral készü-
lünk. Folyamatosan próbá-
lunk, és azon dolgozunk, hogy 
újraértelmezzük a régi dalo-
kat. Azzal a koncepcióval in-
dultunk neki, hogy legyen ki-
csit maibb, legyen játékosabb. 
Némelyik dal új életre kelt, de 
közben a régi klasszikusok 
is úgy szólalnak meg, ahogy 
a közönségünk megszokta 
azokat. 

– Mennyire volt nehéz 
összeállítani a repertoárt?

– Nagyon izgalmas volt 
összeválogatni a műsort: ter-
mészetesen játsszuk azokat 
a „kötelező” dalokat, ami nél-
kül nincs Zanzibar koncert. 
Így aztán lesz a „Szólj már”, 
a „Szerelemről szó sem volt”, 
de két olyan dal is felcsendül, 
amit évek óta nem játszott a 

zenekar. Talán a legizgalma-
sabb az lesz, hogy megemlé-
kezünk az idén 20 éves „Nem 
vagyok tökéletes” lemezünk-
ről. Ennek a címadó dalát át-
dolgoztuk Gerendás Danival. 
Ez is hallható lesz új köntös-
ben, amelyből egyébként majd 
klip is készül.

– Sopronról milyen él-
mény, emlék ugrik be?

– Mindamellett, hogy kivé-
tel nélkül mindannyian imád-
juk a várost, a sok év alatt ren-
geteg élmény kötődik hozzá! 
Szinte mindig úgy szervez-
tük, hogy koncert után csak 
másnap menjünk haza. Va-
lahol még meg is van a kép, 
ahogy Doni és kis Sidi lova-
golnak, de felejthetetlen volt 
az is, amikor ellátogattunk 

a Taródi várba, sőt még há-
rom téglát is beleépítettünk. 
2014-ben a soproni koncerten 
tért vissza Gabszi. Egyszer 
úgy döntöttünk, hogy koncert 
után rögtön indulunk haza, de 
olyan vendégszerető volt min-
denki, hogy amire összeszed-
tük a csapatot, mégiscsak reg-
gel lett.

– Miként érintett benne-
teket a pandémia?

– Az elmúlt bő egy év több 
tekintetben is mélyen megrá-
zott bennünket, sok mindent 
megéltünk, de már túl va-
gyunk az apátián, és rég nem 
tapasztalt örömmel zenélünk 
ismét. A járvány megtanított 
minket a hétköznapi dolgok 
tiszteletére. A mostani kon-
certsorozatunkat egyébként 

a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.

– Sok formáció retró kor-
szakát éli. Ti hogy érzitek? 

– Sok olyan családdal ta-
lálkozunk a koncertjeinken, 
akik gyerekek voltak a kez-
detekkor, most pedig elhoz-
zák a saját gyermekeiket, és 
együtt éneklik a dalokat. Mi 
erre büszkék vagyunk! 22 
éves a zenekar, egy csodála-
tos korszakban született a ki-
lencvenes évek végén. Azóta 
is ugyanúgy lelkesedünk a 
zenélésért.

– Lesznek még új Zanzi-
bar dalok? 

– Hát persze, de nem tud-
juk, hogy mikor. Van egy cso-
mó félkész dal, amikor eljön a 
pillanat, befejezzük őket.

A Zanzibar  legnagyobb slágereit is elhozza Sopronba

Húsz éve a színpadon

A Zanzibar együttes tagjai folyamatosan próbálnak és készülnek a soproni koncertre. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Nagy nép-
szerűség-
nek ör-

vendenek napjainkban 
a micellás arclemosók, 
melyeknek számos elő-
nyös tulajdonságuk van. 
A készítmények hasz-
nálata után a bőr hid-
ratálásáról sem szabad 
megfeledkeznünk.

A micellás víz nem új talál-
mány, ugyanis már 1913-ban 
kifejlesztették a Bristol Egyete-
men. Hogy miért is vannak vele 
tele az utóbbi időben a drogé-
riák polcai?

– A micellák apró, gömb ala-
kú molekulák, melyek a bőrrel 
érintkezve kinyílnak, és mág-
nes módjára szippantják ma-
gukba a zsírszerű anyagokat, 
például a felesleges faggyút, 
a sminkrészecskéket, a szeny-
nyeződéseket, majd bezárják 
azokat – tudtuk meg Mester-

házy Márta kozmetikusmester-
től. – Segítségükkel az esti ritu-
álé is lerövidíthető, a micellás 
víz ugyanis helyettesíti az arc-
tejet és a tonikot.

A micellás víz nem irri-
tálja a bőrt, sőt megnyugtat-
ja a felszínét, ezért a legérzé-

kenyebb, rozaceás bőrűek is 
alkalmazhatják. Lemosni nem 
kell. Hidratáló hatású és előse-
gíti a hatóanyagok felszívódá-
sát, ezért is ajánlott a tisztítás 
után még valamilyen krémmel 
vagy szérummal kényeztetnünk 
a bőrünket.

– A krémek zsírosabb vé-
dőréteget képeznek a bőrön, 
így védik azt a kiszáradástól és 
az időjárás viszontagságaitól 
– folytatta Márti. – A szérumok 
koncentrált hatóanyag-tarta-
lommal rendelkező, lágy, géles 
állagú készítmények, melyek-
ben nincs zsíros összetevő, ép-
pen ezért a bőr mélyebb réte-
geiben fejtik ki a hatásukat. 
Harmincéves kor felett már ér-
demes használni őket. Inkább 
este vigyünk fel szérumot az 
arcunkra, akár a szokásos éj-
szakai krémünk alá. A legjobb 
az, ha a különböző hatóanya-
gú szérumokat felváltva hasz-
náljuk: vagyis egyik este az 
egyiket, a következő nap pedig 
a másikat.

A kozmetikusmester felhív-
ta a figyelmünket arra is, hogy 
kizárólag jó minőségű, vegy-
szermentes, a bőrtípusunk-
nak megfelelő készítményeket 
válasszunk. Ha eltérő össze-
tevőjű termékekkel tápláljuk 
a bőrünket, meg fogja hálál-
ni, ugyanis a bőrünknek is kell 
a változatosság.

A micellás víz nem irritálja a bőrt, sőt megnyugtatja a fel-
színét, ezért a legérzékenyebb bőrűek is alkalmazhatják.  
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Bőrünk szereti a változatosságot

Ötödik lett a soproni zenekar
Az előkelő ötödik helyen végzett a soproni Simple Mindset a 
Planet Tour Festivalon. A Bécsben tartott tehetségkutató dön-
tőjében 12 zenekar lépett fel 20 perces koncerttel. A győztes 
kilétét a zsűri és a közönség dönthette el. A Simple Mindset 
2017-ben létrejött rockzenekar, tagjai közül ketten is a bécsi 
 Vienna Music Institution hallgatói, ezért is jelentkeztek az oszt-
rák tehetségkutatóba. 


