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Az ősz szikrázó ujjai

Három napon keresztül szépítették környezetüket a soproni önkéntes családok, diákok a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű programsorozat keretén belül. Szombaton 
az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium 140 diákja dolgozott: a Várhelyen fát ültettek és a pihenőhelyeket rakták rendbe,  
a Jereván-lakótelepen szemetet szedtek, az Árpád utcában hidat festettek, és a Deák teret is megtisztították. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

 Kompromisszum nélkül

Újabb kemény hét

Aranyos vadászkürtösök

Soproni formatervező 
is részt vett azoknak a 
prémium kategóriás IC+ 
kocsiknak a tervezésé-
ben, amelyeket hétfőn 
mutattak be a keleti or-
szágrész utazóközön-
ségének. A többéves 
projektről dr. Lenkei Ba-
lázzsal, a Soproni Egye-
tem Faipari Mérnöki és 
Kreatívipari Kar Alkalma-
zott Művészeti Intézeté-
nek igazgatójával 
beszélgettünk. 3
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Két nehéz mérkőzéssel folytatja szereplését ezen a héten a Sopron Basket. Gáspár 
Dávid együttese szerdán a lengyel Gdynia otthonában lép pályára az Euroligá-
ban, vasárnap pedig hazai pályán fogadja a Győr csapatát. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Alakulásuk tizedik évfordulójára készülnek a Soproni 
 Lövér Vadászkürtösök. Hogy jó úton járnak, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a vadászati világkiállításon elnyert 
arany minősítésük. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Soproni 
formater-
vező sikere
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 Visszatér 
Babos 
Tímea
Egyre gyakrabban tűnik fel 
Sopronban Babos Tímea, pár 
hete pedig a sportgálán vehe-
tett át elismerést. A teniszező 
sérülése javul, és akár már ok-
tóber végén ismét szorítha-
tunk érte a teniszpályákon.
FOTÓ: NÉMETH ANDRÁS PÉTER 

„... ősz van, – fűtsetek át sietve,/ jóságos, erős sugarak,/ hadd vigyem 
magammal a télbe/ e tiszta, kései nyarat!” (Szabó Lőrinc)
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Védjük bankkártyánk adatait!
CZETIN ZOLTÁN

A bankkártya száma, lejárati ideje, 
cvc-kódja – olyan adatok, amelyeket 
soha nem kérnek egy banki adategyez-
tetéskor. Viszont ha megadja őket, ak-
kor bárki tudja internetes vásárlás-
nál használni a kártyáját… 
Ahogy internetes utalással, úgy bankkártyá-
val is egyre többször fizetünk a világhálón. 
Nagyon fontos, hogy kártyánk adatai bizton-
ságban legyenek, soha ne adjuk meg azokat 
ismeretleneknek! 

– A közelmúltban történt a következő eset: 
a sértettet felhívta telefonon egy ismeretlen, aki 
azt mondta, hogy az egyik bank alkalmazottja 
– kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmeg-
előzési főelőadó. – Megkérdezte, hogy ennél 
a banknál vezeti-e a folyószámláját. Miután 
a férfi azt mondta, hogy nem, hanem egy másik 
banknál, letették a telefont. 

Persze itt még nincs vége a történetnek! 
Nemsokára a másik bank „alkalmazottja” hív-
ta a férfit, és azt mondta, hogy egy nagy össze-

gű tranzakciót indítottak a számlájáról, szeret-
né egyeztetni, hogy ezt valóban ő tette-e. A férfi 
mondta, hogy nem, ezért az ügyintéző átkap-
csolta a „bankbiztonsághoz”. Itt az ijedt férfi-
val közölték, hogy azonnal le kell tiltani a bank-
kártyáját, amihez szükségük van a számára, 
a cvc-kódra és a lejárati időre is. Valamint ar-
ról tájékoztatták, hogy kapni fog az Apple Pay 
regisztrációhoz tartozó megerősítő kódot, amit 
vissza kellett mondania. A sértettnek csak ak-
kor vált gyanússá az eset, amikor arra vették rá, 
hogy a napi vásárlási limitet emelje meg egy-
millió forintra. Ekkorra már félmillió forint kárt 
okoztak neki. 

– Nagyon fontos, hogy senkinek ne diktál-
juk be a bankkártyánk adatait – javasolta Babel-
láné Lukács Katalin. – Nem értesítenek a bank-
ból nagy összegű tranzakcióról, ha pedig le kell 
tiltani egy kártyát, azt a telebank felületen is 
megtehetjük. Sokat segít a kártyák védelmében 
a kétlépcsős azonosítás, illetve a ma már elér-
hető fintech szolgáltatások. Ezek regisztráció 
után biztonságos virtuális fizetést tesznek le-
hetővé. Az is lényeges, hogy a pin-kódunkat se 
adjuk meg senkinek, valamint az internetes pin-
kódot állítsuk be!

RENDŐRSÉGI  sorozat

ELEK SZILVESZTER 

Egyedülálló munká-
ba, hiányzó tablók fel-
kutatásába kezdtek a 
Soproni Egyetem szak-
értői. A beérkezett 
„műtárgyak” száma 
már százas nagyságren-
dű – még az Egyesült 
Államokból is küld-
tek tablókat.
„Ez m iér t nem a f a lon 
van?” – vetődött fel a kérdés 
dr. Bende Attilában, a projekt 
egyik kezdeményezőjében, 
amikor társaival egy pako-
láskor rábukkant egy 1955-
ös tablóra a Soproni Egye-
tem raktárépületében. – Ez 
körülbelül öt éve volt. Utána 
elkezdtük felgöngyölíteni ezt 
a szálat. Utunk az Erdészeti 
Múzeumba vitt, ahol sok ere-
deti tablót mentettek meg az 
enyészettől, de állapotuk a 
korábbi viszontagságok miatt 
leromlott. Ezeket felújítottuk, 
így 22 eredeti tablót tudtunk 
visszahozni az alma materbe. 

A kezdeményezők azon-
ban nem voltak elégedettek 
ezzel az eredménnyel. Gőz-
erővel belefogtak hát a nyo-
mozásba. A projekt révén a 
kutatóknak az egyetem törté-
netének homályos részleteire 
is sikerült fényt deríteniük. 
– Már százas nagyságrendű 

a beérkezett tablók száma 
– emelte ki dr. Sági Éva, a 
Soproni Egyetem levéltárve-
zetője. – Közintézmények és 
magánszemélyek egyaránt se-
gítik a kutatásunkat. Gyakran 
digitális másolatok bővítik a 
gyűjteményt, ugyanis a tab-
ló ereklye a család számára. 
Sokan úgy keresnek minket, 
hogy látják: saját évfolyamuk 
vagy édesapjuk tablója hiány-
zik a webes adatbázisunk-
ból, ezért elküldik nekünk. 

Ez közösségépítő jelleget ad 
a programunknak. Floridá-
tól Washingtonon át Selmec-
bányáig rengeteg helyről kap-
tunk tablókat.

Az egyetemen az érdemi 
munka csak az után kezdő-
dik, hogy a tablók beérkeznek. 
– Az anyagot restauráljuk, 
ugyanis sok tabló rossz mi-
nőségű – folytatta dr. Bende 
Attila. – Utána kibogozzuk a 
műtárggyal kapcsolatos in-
formációkat. Nem csupán a 

névsorok feldolgozásáról van 
szó. Megfigyeljük az egyen-
ruhákat, a szimbólumrend-
szert, és fotótörténeti szem-
pontból is megvizsgáljuk a 
tablókat. Rendkívül ritka az, 
amikor egy felsőoktatási in-
tézményben 1874-től egészen 
napjainkig egy csaknem tel-
jes galériát lehet végigkövet-
ni. A tudásanyagot több társ-
szerzővel könyvbe foglaljuk. 

A kezdeményezők tovább-
ra is keresik a múlt arcait.

Sági Éva és dr. Bende Attila öt éve kutat a régi egyetemi tablók után. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

EGÉSZ TAMÁS:
A soproni Széchenyi-gimnázi-
umban tanítok, így sok tablót 
látok nap mint nap, jelentős 
részükön a saját fotóm is raj-
ta van. Őrzöm a barátaimtól, 
ballagó osztályoktól kapott 
képeket, emlékszem, hogy ki 
milyen idézetet írt.

RADVÁNSZKI BÁLINT:
Szép emlékként él bennem a 
fotózás és a ballagás is. Fon-
tos nekem a tabló, pontosan 
tudom, hogy az iskolában me-
lyik folyosón van kifüggeszt-
ve. Sok ismerősöm adott a 
fotójából, nagy részét a mai 
napig magamnál tartom a 
pénztárcámban.

SALLAI ÁRPÁD:
Sem a saját, sem szüleim, 
sem ismerőseim ballagási fo-
tói nincsenek meg. Azért em-
lékszem, hogy az iskolában 
melyik folyosóra volt kifüg-
gesztve az osztályom tablója, 
de miután elballagtam, már 
nem kerestem.

STÖCKERT KÁLMÁN:
Bár már nagyon régen volt, 
még mindig jól emlékszem 
a tablófotózásra. Bizony, vol-
tunk fiatalok is! A belváros-
ban sok iskola van, gyakran 
irigykedve nézem a mostani 
tizenéveseket. Ha a Jóisten 
megadja, lesznek ők is még 
ennyi idősek!

Őrzi a ballagási képeket?

A múlt arcait keresik  a Soproni Egyetem szakértői

Nyomozás a tablók után

Jubiláló polgárőrök 
Jubileumi közgyűlést tartott pénteken a Soproni Polgárőr Egye-
sület. Tavaly a világjárvány felülírta a terveket, így most ünnepel-
ték az egyesület tagjai a 25 éves fennállásukat. Dr. Farkas Cipri-
án polgármester megköszönte a polgárőrök önzetlen szolgálatát, 
amelyet a soproni emberek biztonságáért végeznek. Az egyesület 
a továbbiakban is várja tagjai közé a jelentkezőket, akik az önkén-
tes szolgálat előtt képzésen vesznek részt.

Vonatpótló 
buszok 
Pályakarbantartási mun-
kák miatt október 11-től 
október 16-ig vonatpótló 
buszok közlekednek Sop-
ron és Csorna között. To-
vábbi részletek a www.
gysev.hu oldalon. 

RÖVIDEN

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

Dr. Gasztonyi Károlyt Sop-
ronban sokan Kacsaként is-
merik. Szakmájában és a 
sportban is öregbítette váro-
sunk hírnevét. A magyar ví-
vósportban a magyar veterán 

bajnok ságokon 2011-ben, 
2012-ben és 2017-ben szerzett 
aranyérmet, korosztályában 
2015-ben a világbajnokságon 
és 2009-ben az orvosok világ-
játékán szintén ezüstérmes 

lett. Civil szakmájában évtize-
dek óta sikeres fogorvos. Sok-
oldalúságát tükrözi, hogy egy 
dzsesszzenekar szaxofonosa. 

Dr. Tárkányi Sándor 
1971. december 25-én szüle-
tett Kolozsváron. Építészeti 
tanulmányait Győrben majd 
Pécsen folytatta. 2010-től Sop-
ron történelmi belvárosának 
műemléki felügyelőjeként 

dolgozik. Kutatási területe a 
soproni belváros és a Várke-
rület építés- és társadalom-
története, a témával kapcso-
latos tudományos publikációi 
a Soproni Szemlében jelentek 
meg. A helytörténeti kuta-
tásai során került közelebbi 
kapcsolatba a soproni zsidó-
ság történelmével, és lett en-
nek az egyik legavatottabb 

szakértője. Munkájának gyü-
mölcseként két könyv és egy 
állandó helyi kiállítás jött 
létre, Elfeledett soproni-
ak címmel.

Dr. Kővágó István 1978-
ban szerzett általános orvo-
si diplomát. Még ebben az 
évben elkezdett dolgozni a 
soproni kórházban. 1982-ben 
szakvizsgázott urológiából. 

2004-ben főorvosi kinevezést 
kapott. Nyugdíjazását köve-
tően is folytatja orvosi tevé-
kenységét, és végzi a város, 
valamint Kapuvár és térsége 
urológiai szakellátását. Nagy 
tapasztalattal, kiváló kapcso-
latrendszerrel, empátiával 
rendelkezik. Humora, problé-
mamegoldó készsége sok ne-
hézségen átsegítette. 

Dr. Tárkányi Sándor (j) a soproni zsidóság történetét kutatja. Dr. Gasztonyi Károly (j) fogorvosként és sportolóként is sikeres. Dr. Kővágó István (j) nyugdíjazása után is folytatta a gyógyítást.

ETZL EDGÁR 

Soproni formatervező is részt vett azoknak a pré-
mium kategóriás IC+ kocsiknak a tervezésében, 
amelyeket hétfőn mutattak be a keleti ország-
rész utazóközönségének. A többéves projektről 
dr. Lenkei Balázzsal beszélgettünk.

Az IC+ vasútiszemélykocsi-
család forma- és textilterve-
it dr. Lenkei Balázs, Ferenczy 
Noémi-díjas formatervező 
iparművész, a Soproni Egye-
tem Faipari Mérnöki és Krea-
tívipari Kar Alkalmazott Mű-
vészeti Intézetének igazgatója 
készítette el.

– A prémium kategóriás 
kocsikban a csendes, hatülé-
ses első osztályú fülkék mel-
lé kettő, még kényelmesebb, 
négyszemélyes, motorral 
dönthető üléseket tartalma-
zó fülkét, illetve egy bisztró 
szakaszt is terveztem – kezd-
te dr. Lenkei Balázs. – A szá-
mítógépes tervezés után a 
vasúttársaság Budapest Ke-
leti pályaudvaron biztosított 
számomra egy kocsit, ami-
ben egy hallgató segítségével 
életnagyságban elkészítettük 
a pult modelljét. 

Az intézetvezető a prémi-
um kocsik mellett a termes 
másodosztályú kocsik, illetve 

a nemrég felújított egyterű 
szerelvények dizájnterveit is 
elkészítette, sőt, a berende-
zés mellett az üléshuzatok 
mintáit is megalkotta. – Ez 
egy nagyon aprólékos munka 
volt – tette hozzá dr. Lenkei 
Balázs. – Boldog vagyok, hogy 
formatervezőként volt lehe-
tőségem textillel foglalkozni, 
amit aztán ipari mennyiség-
ben gyártottak le. Hazánkban 
ezt nem sokan mondhatják el 
magukról. A vállalat vezetése 
több tucat variáció közül vá-
lasztotta ki a nemrég bemu-
tatott változatokat.

Dr. Lenkei Balázs munkája 
hat hónapig tartott. A most be-
mutatott kocsicsaládhoz kö-
tődik doktori mestermunkája, 
ami része volt a „Fenntartható 
közlekedés” című disszertáci-
ójának. A docens október 13-
án 18 órától az egyetem köz-
gazdaság-tudományi karán 
tart előadást professzionális 
formatervezés címmel.

Soproni forma-
tervező sikere

A közelmúltban felújított egyterű vasúti kocsik belső dizájnját 
is dr. Lenkei Balázs tervezte. FOTÓ: MAVCSOPORT.HU
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Idén július 3-án a Hűségkapunál  adták át a városi kitüntetéseket, köztük a Sopronért Emlékérmeket

A soproniakért végeznek áldozatos munkát

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Akár egy kényelmes 
fotelban ülve virtuá-
lisan is bebarangol-
hatjuk a Bánfalván lé-
vő Kárpáti malmot. 
A közelmúltban készült 
el ugyanis az épüle-
tet bemutató digitá-
lis képtár.

– Nem kis munka volt, de meg-
érte a fáradozást – mondta la-
punknak dr. Kárpáti György 
annak kapcsán, hogy a kö-
zelmúltban készült el a Kár-
páti malmot az úgynevezett 
3D-s technológiával bemu-
tató képtár. – A munka nagy 
odafigyelést igényelt, hiszen 
a kamerát két méterenként 
át kellett tenni, hogy az épü-
letet minden szögből lefotóz-
zuk. Az eszközt Spanyol János 
kezelte.

Dr. Kárpáti György ki-
emelte, a malom teljes körű 
látogathatósága csak az en-
gedélyek birtokában lesz le-
hetséges. Addig is alkalman-
ként megnyitják a bejárható 
részeket. Az érdeklődők most 
a digitális technológia segít-
ségével bármikor bebaran-
golhatják a virtuális térben az 

egész malmot. A www.face
book.com/karpatimalom 
internetes oldalra kattintva 
megnézhetjük az ódon épü-
let környezetét, az ajtón be-
lépve pedig a belsejét a benne 
ma is működő szerkezetek-
kel. A virtuális séta teljesen 

élethű, a fotókon szerepelnek 
a szükséges szerszámok, szi-
ták, búzás-, valamint lisztes-
zsákok is. A tervek szerint a 
képtárhoz vezető QR kódot a 
malom falára is kihelyezik.

A vendégkönyv bejegy-
zéseinek tanúsága szerint 

a látogatóknak felejtetetlen 
élményt ad a malom. Dr. Kár-
páti György a személyes „tú-
ravezetést” mindig kiegészíti 
valamivel. Legutóbb például 
a díjnyertes filmjeiből tartott 
vetítést az emeleti galériában 
a résztvevőknek. 

Minden szögből lefotózták a Kárpáti malom belsejét és külsejét is – így készült el a 3D-s képtár. 

Virtuális malomséta

Városszépítők: kitüntetett felújítás és építkezés
Oklevéllel ismerte el a Szent Mihály-temp-
lom magas színvonalon végzett felújítását 
hétfőn a Soproni Városszépítő Egyesület. 
A kitüntetést Horváth Imre városplébános 
vette át, aki elmondta: a műemléki szem-
pontból is kiválóan felújított templomnál 
hívők és nem hívők egyaránt csodálattal 
állnak meg nézelődni. – Igyekszünk a mi-
séken túl is nyitva hagyni a templom ka-
puját, hogy minél több látogató tekinthes-

se meg az itt lévő kincseket – tette hozzá a 
városplébános.

Oklevéllel jutalmazták a Lőver Uszo-
da építőit, építtetőit is, a magas színvonalon 
végzett építkezésért és a városkép gazdagí-
tásáért. Az elismerést Józan Tibor és Perko-
vátz Tamás, a Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke és alelnöke adta át dr. Farkas 
Ciprián polgármesternek, aki elmondta, az 
uszodát megelégedéssel vették használat-

ba a helyiek. – Sopron legszebb napjai előt-
tünk vannak, és már nem kell rájuk sokat 
várni – fogalmazott a polgármester.

Idén mindkét épületet jelölték a Soproni 
Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár-dí-
jára, Józan Tibor azonban korábban elmond-
ta, a beruházások léptékük miatt nem kap-
hatták meg a polgári épületfelújításoknak 
adományozható elismerést (Újabb példás fel-
újítás, Soproni Téma, 2021. szeptember 22.).
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Hangosbeszélő busz-
megállók, speciális út-
burkolati jelek, vak-
írás – ezekkel segíti a 
város a vakok és gyen-
génlátók mindennap-
jait. A közelgő fehér 
bot napja alkalmából a 
hétvégén összejövetelt 
tartottak Sopronban a 
látássérültek. 

A látássérülteket három cso-
portba sorolják. A gyengén-
látóknak nem kell tapintás-
ra és hallásra hagyatkozni, az 
aliglátók már rászorulnak az 
ilyen ismeretszerzésre, a va-
kok pedig fényt sem érzékel-
nek. Hazánkban több tízezer 
látássérült él, Sopronban is 
gyakran lehet az utcán fehér 
bottal közlekedő emberrel 
találkozni.

– A csoportunk ötvenki-
lenc tagot számlál, de azt, 
hogy hány látássérült él Sop-
ronban, nem tudjuk ponto-
san – mondta Kohlhauser Il-
dikó, aki 2019 szeptembere 
óta vezeti a vakok és gyen-
génlátók soproni kistérsé-
gi csoportját. – A tagokkal 
rendszeresen járunk kirán-
dulni, nemrég látogattuk meg 
a fertőszéplaki vasúti lámpa-
gyűjteményt, előtte a győri 

városházán és az állatkertben 
vendégeskedtünk.

Kohlhauser Ildikó szerint 
az elmúlt években sok olyan 
fejlesztés történt Sopronban, 
ami segíti sorstársai min-
dennapi boldogulását. – Na-
gyon jó, hogy a buszmegállók 
oszlopai hangosan bemond-
ják, hogy mely járatok közle-
kednek éppen, és az is, hogy 
a Várkerület felújításakor ki-
építették a taktilis jeleket, a 
gyengénlátókat segítő útbur-
kolati vezetősávot. Egyre több 
helyen már vakírással is jelzik 
a mosdó helyét, és más fontos 
információkat. A Nagyrondel-
lánál lévő városmakett segíti 
a látássérülteket a város fel-
fedezésében. Minden évben 

kapunk színházbérleteket a 
Lions Clubtól, az előadások 
alatt pedig a színház egyik 
munkatársa fülhallgatón ke-
resztül narrálja nekünk a 
történéseket.

A csoportvezető beszélt 
a mindennapos problémák-
ról is. Elmondása szerint az 
érintettek segítségére lehet-
nek különleges szemüvegek, 

nagyítók, speciális lámpák 
és más eszközök, ezek azon-
ban nagyon drágák. Ráadá-
sul (más fogyatékkal élőkhöz 
hasonlóan) a látássérültek-
nek nehéz munkát találniuk. 
Örülnének, ha a Várkerületen 
ismét lennének vakokat segí-
tő, kattogó közlekedési lám-
pák, így biztonságosabban 
tudnának közlekedni. 

A soproni látássérülteket dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Allegorikus Testvérület-kereszt
A régi Szent Mihály-temetőben lévő allegori-
kus, barokk elemekkel dúsan díszített, piramist 
formázó síremléket a Katolikus Testvéregyesü-
letet újjászervező Micsánek József éneklőka-
nonok tervezte, aki 1821 és 1840 között Sopron 
városplébánosa volt. A síremlék fő alakja egy 
botjára támaszkodó agg férfi, aki már az életút-
ja vége felé halad. Vele szemben a kőtábla szö-
vege német nyelven gót betűkkel így szól Sar-
kady Sándor soproni költő fordításában: „Az 
öröklétbe indulok/ Rá mikor lelek?/ Az út, ame-
lyen most vagyok/ Végül majd elvezet.”. A pira-
mis közepén, az emléktáblán gót betűs fölírás 
olvasható, melynek magyar fordítása: „E test-
véregyesületi síremléket felszentelte ezen sze-
retetgyülekezet kegyes megemlékezéssel va-
lamennyi elhunyt testvérre, az Üdvözítő Jézus 
Krisztus mindenható oltalma alatt, a tevékeny 
felebaráti szeretet és minden testvéregyesülés 
végcéljaként. MDCCCXXIX”. A síremlék csúcsán 
Krisztus keresztje, amely által megszabadultunk 
a bűn (őskígyó az almával) és a halál (koponya) 
romlandóságából. A síremlék hátoldalán Johann 
Baptist Kastner (1775–1841) mißbrunni plébános 
verssora olvasható, melynek fordítása: „És te, 
óh szent Kereszt, őrizd itt, e csendes temetőben 
nyugvó halottak maradványait, amíg majd a fel-
támadás nagy napjára az angyalok ünnepi hang-
ja hív.”. Az allegorikus síremléket 2014-ben Sütő 
József kőszobrász restaurálta. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

Felfedező Klub
Október 13., szerda 15 óra, Széchenyi-gimnázium
Bischof Annamária tanárnő a robotika, a 3D-nyomtatás és a 
jövő Széchenyi-gimnáziumáról tart előadást.

Crescendo – Horváth József emlék-
hangverseny
Október 13. 18 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar bérleti sorozata. 
A zeneiskola legkiválóbb növendékeinek zenekari kíséretes 
koncertje. Vezényel: Oberfrank Péter. 

Ian Siegal koncert 
Október 13. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Beszédes titkok – eltitkolt történetek
Október 14., csütörtök 17 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
Pécsváradi Ágnes könyvének bemutatója 

Félkövérdőlt
Október 14. 19 óra, Liszt-központ 
Bárány Bence és Mészáros Péter slam poetry estje

Eső előtt című film vetítése
Október 14. 19 óra, pedagógusok művelődési háza 
A filmet ajánlja: Asbóth Imre iskolaigazgató

Zsákbamacska
Október 14. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Gerilla Impro színház rendezvénye 

Az internet vonzásában 
Október 15., péntek 17.30, Soproni TIT 
Dr. Baracsi Katalin internetjogász előadása 

Carson Coma koncert 
Október 15. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Toolate: Arcosok Klubja – Korszakzáró 
Koncert
Október 16., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusztik  
Garden

30Y koncert 
Október 16. 20 óra, Hangár Music Garden 

Weinlesefest Brennbergbányán
Október 17., vasárnap 15.15-től, brennbergbányai 
bányászkocsma
Hagyományőrző műsor, szőlőpréselés, zene

Alzheimer Café
Október 19., kedd 17 óra, Pannónia Hotel 
A 6 éve indult Soproni Alzheimer Café jubileumi rendezvé-
nye. Hogyan segítik a képalkotó eljárások a differenciáltde-
mencia-diagnózist? címmel dr. Hoffer Krisztina, a Soproni 
Gyógyközpont röntgen- és izotópdiagnosztika osztályának 
főorvosa tart előadást.

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

A DESIGNHÉT PROGRAMJAI: 
Egy kis kakaótörténelem 
Október 14., csütörtök 17 óra, Harrer Chocolat
Tóth-Tatai Lilla csokoládé-szakértő mutatja meg a cso-
koládé igazi arcát a kakaóbaboktól a kész termékekig. 
Az előadás után a Harrer Chocolatról hallhatnak beszél-
getést, valamint lesz kóstolás is. Előzetes regisztráció: 
designweek sopron@sign.hu

Sikátortúra dr. Tárkányi Sándorral
Október 16., szombat 10 óra, Romkert (városháza 
mögött)
A túra tervezett útvonala: Scarbantia vára – Ödenburg vá-
ra – lakótornyok – középkori zsinagógák – Új utcai sikátorok 
– Reichni – Templom utcai sikátorok – Mörin – római sikátor

Rendhagyó tárlatvezetés  
a Szent Mihály-templomban 
Október 16. 15 óra, Szent Mihály-templom
Nemes András művészettörténész előadása és tárlat-
vezetése. 

A római kori Scarbantia romjai
Október 17., vasárnap 11 óra 
Sopron belvárosa alatt négy méter mélyen a római kori Scar-
bantia romjai húzódnak. Az Új utca – Szent György utca sar-
kán álló Vasalóház pinceszintjén a scarbantiai fórum déli 
részletét nézhetjük meg a Bene Csaba által vezetett túrán. 

Honnan jön a kérdésed?
Dárdai Barnabás szobrászművész kiállítása októ-
ber 15-ig látható a Torony Galériában. Hétköznapo-
kon 15 és 18 óra között tartanak nyitva. 

EZ LESZ…  – programajánlóA látássérültek  az egyetemen tartották éves összejövetelüket

Mindenkinek élhető város

A FEHÉR BOT NEMZETKÖZI NAPJA  alkalmából hagyományo-
san a közgazdaságtudományi kar aulájában gyűlt össze szombaton 
délután a vakok és gyengénlátók megyei egyesületének soproni 
csoportja. A résztvevőket dr. Farkas Ciprián polgármester köszön-
tötte, aki 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt adott át a közös-
ség tagjainak. Az eseményen részt vettek a Lady Lions Sopron és 
a Lions Club Sopron képviselői, műsort adtak a Halász Utcai Tag-
óvoda pedagógusai.

Rendbe teszik  
a sírokat
A város érdekében egykor 
sokat tevő emberek – élő 
hozzátartozók hiányában 
– gondozatlan sírjainak 
rendbetételére keres ön-
kénteseket az Egészséges, 
emberibb környezetért, a 
Virágos Sopronért Egye-
sület. A római katolikus 
temetőkben két csütörtö-
ki napon, október 14-én 
és 21-én 15 órakor, a Bal-
fi úti evangélikus temető-
ben pedig október 26-án, 
kedden 15 órakor várják az 
önkénteseket. A szervezők 
kérik, hogy aki tud, a mun-
kához vigyen magával ka-
pát, metszőollót.

Hűség 100
Az 1921-es népszavazás 
avatott szakértői, dr. Tóth 
Imre és dr. ifj. Sarkady Sán-
dor történész, valamint 
Bolodár Zoltán, a Sopro-
ni Múzeum fotóadattárosa 
ismeretterjesztő előadá-
son mutatja be a 100 év-
vel ezelőtti eseményeket. 
A program október 13-án 17 
órakor kezdődik a Macska-
kő Gyermekmúzeumban.

RÖVIDEN

Petőfi Színház: Kezdődik a szabadság évada!
A szabadság évadának felnőtt bérletes elő-
adásai közül november elejétől az Emigrán-
sok színjátékot, az István király tragédiát és a 
Széchenyi című történelmi drámát láthatják 
a Petőfi Színházban és a Liszt-központban. 

Az Emigránsok egy pincében játszódik, 
melyben két különböző személyiségű kelet-
európai menekült lakik. A dráma szerzője a 
lengyel Sławomir Mrożek. Sík Sándor István 
király című tragédiája Magyarország első 

királyának halála napját mutatja be. A fősze-
repet Boráros Imre alakítja. A  Széchenyi cí-
mű izgalmas történelmi dráma pedig a leg-
nagyobb magyar utolsó napjait ábrázolja a 
döblingi elmegyógyintézetben. 
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Koszorúzással, főhajtással, kulturális műsor-
ral emlékeztek az aradi vértanúkra október 6-án 
Sopronban, az evangélikus temető előkertjében. 

Október 6. 2001 óta nemze-
ti gyásznap, az Aradon ki-
végzett 13 vértanúra, vala-
mint a Pesten kivégzett gróf 
Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első független, felelős 

kormányának miniszterelnö-
kére emlékezünk. Sopronban 
a hagyományoknak megfele-
lően az evangélikus temető 
előkertjében tartották a vá-
rosi ünnepséget. A Soproni 

Petőfi Sándor Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai és pedagógu-
sai adtak idén műsort Ősz az 
idő –„Adj békét, Uram!” cím-
mel. A zenés–táncos–irodal-
mi összeállítás elrepítette a 
nézőket az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc évei-
be, valamint megrendítő mó-
don felidézte a tábornokok, 
tisztek és a miniszterelnök 
kivégzését. 

A műsor után elsőként a 
városvezetés nevében Bar-
cza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselő-
je, dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs al-
polgármester helyezte el a 
megemlékezés virágait, majd 
koszorúztak az önkormány-
zati képviselők, intézmény-
vezetők, soproni iskolák kép-
viselői is. 

Az evangélikus temetőnél  emlékeztek az aradi vértanúkra

 „Adj békét, Uram!”

KÖZREMŰKÖDŐK:  Az ün-
nepi műsorban szerepelt 
a Petőfi-iskola 6.m osztálya, 
az intézmény néptánc tan-
szakos, továbbképzős tánco-
sai, Varga Luca és Balázs Ro-
xána népdalénekes, Horváth 
Zsófia, Linczenbold Maximi-
lián, Tóthné Németh Zsuzsan-
na, Fajkusz Attila és Varjaskéri 
Anita – az iskola pedagógu-
sai, valamint a Fajkusz Banda. 
A műsort szerkesztette Sipos 
Ferenc igazgató.

A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és pedagógusai adtak műsort az október 6-i városi 
megemlékezésen Ősz az idő – „Adj békét, Uram!” címmel. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

ELEK SZILVESZTER

Méltó helyre kerülnek 
a soproni kötődésű vi-
téz nemes Molnár Lász-
ló gépének roncsai egy 
összefogásnak köszön-
hetően. Az ász magyar 
pilóta vasmadarának 
maradványait katonák, 
múzeumi szakembe-
rek, szerződéses fém-
keresők kutatták fel ta-
valy nyáron.

Vitéz nemes Molnár Lász-
ló hazánk legeredményesebb 
vadászpilótája volt, sírja Sop-
ronbánfalván, a hősi teme-
tőben található, gépének el-
görbült légcsavarja díszíti. 
Mint arról lapunkban is be-
számoltunk, a gép maradvá-
nyait tavaly nyáron tárták fel 
(A roncsokat kutatták, Soproni 
Téma, 2020. június 24.).

– A lezuhanás pontos he-
lyét korabeli leírások, szem-
tanú és fémkereső műsze-
rek segítségével sikerült 

beazonosítanunk – tudtuk 
meg Fábián Tibortól, aki a 
Soproni Múzeum leletmen-
tő fémkeresőjeként és egy-
ben katonaként vett részt a 

kutatásban. – A becsapódási 
ponton ma is jól látható krá-
ter áll. Mivel a gép nagyobb 
darabjait még a lezuhanás 
utáni napokban begyűjtötték, 

így ezúttal kisebb darabokat 
tudtunk megtalálni, azokból 
azonban rengeteget.

A leletmentő fémkereső-
től azt is megtudtuk: a kuta-
tás során gyűjtött repülőda-
rabokat bemutatták a vitéz 
nemes Molnár László 100. 
születésnapjának emléké-
re megtartott kiállításon és 
konferencián idén augusztus 
7-én Sopronbánfalván. A le-
letek jelenleg is városunkban 
vannak, tisztítják és beazo-
nosítják azokat. A tervek sze-
rint a repülőgépdarabokat az 
ász pilóta tiszteletére létreho-
zott, Sopronban megnyíló ál-
landó kiállításon fogják majd 
bemutatni.

A dr. Pozsgay Péter kez-
deményezésére verbuváló-
dott csapat büszke a kutatá-
sa eredményére. Célja az volt, 
hogy a sopronbánfalvi Hő-
si temetőben nyugvó pilóta 
Messerschmitt Bf 109-es gépé-
nek legkisebb darabjai is mél-
tó helyre kerüljenek – ugyan-
is vitéz nemes Molnár László 
ezzel a repülővel hajtotta vég-
re a II. világháború poklában 
példátlan hőstetteit.

Fábián Tibor szakaszvezető a gép magassági kormányának egy 
darabjával.

„...a gondolkodás közép-
pontjában minden eset-
ben az emberek állnak, 
kiemelt figyelmet fordítva 
a családokra és a nyugdí-
jasokra.”

JEGYZET

A megújulás öröme
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Véget értek a találgatások. Orbán Viktor egy 
nagy lendülettel átvágta a mi kis gordiuszi 
csomónkat, s bejelentette: minden nyugdíjas és 
nyugdíjszerű ellátásra jogosult egységesen 80 
ezer forintot kap novemberben, nyugdíjprémi-
um címén. Ez azért nagyon jó hír, mert koráb-

ban arról volt szó, 
hogy nyugdíjará-
nyos lesz a prémium 
összege, vagyis aki-
nek az átlagnál keve-
sebb a nyugdíja, az 
kevesebbet, akinek 
több, az pedig többet 
kapott volna. Az sem 

mellékes körülmény, hogy az érintettek gyakor-
latilag a kifizethető legmagasabb összeget ve-
hetik majd kézbe.

A bejelentés így váratlan volt, de az, hogy 
folyamatos a gondoskodás a szépkorúakról, 
már nem meglepő, hiszen 2010 óta a gazdasá-
gi lehetőségek függvényében rendszerint kap-
tak valamilyen kiegészítést a nyugdíjuk mellé, 
megőrizve az ellátás vásárlóértékét. S ha már 
a gazdasági eredményeknél tartunk. A kor-
mány egy sikeres járványkezelés mellett, az-
zal párhuzamosan egy még sikeresebb gazda-
ságvédelmi és újraindítási programot valósított 
meg. Ennek köszönhető a mostani növekedés, 
amely év végére elérheti, sőt, meghaladhatja 
az 5,5 százalékot. A források tehát innen ered-
nek. Mert nemcsak a nyugdíjprémiumot fizetik 
ki a nyugdíjasoknak, hanem a törvény szerin-
ti, az év második felére eső inflációs kiegészí-
tést is megkapják egy összegben, amely beépül 
a nyugdíjba.

November tehát egy jó hónap lesz, de a kö-
vetkező esztendő eleje is okozhat izgalmakat, 
mert a miniszterelnök ugyan óvatosan, de azt 
is meglebegtette, hogy elképzelhető, februárban 
egy összegben utalják a korábban elvett 13. ha-
vi nyugdíjat. Ez lefordítva azt jelenti, hogy amit 
Gyurcsány elvett, Orbán visszaadja (várhatóan 
korábban, mint ígérték).

A járvány azonban nem csupán a nyugdí-
jasoknak okozott nehézségeket, hanem a csa-
ládoknak is, ezért a várhatóan rendelkezésre 
álló pluszforrásokból 800 ezer forintig vissza-
térítik a gyermeket nevelő családoknak a befi-
zetett személyi jövedelemadójukat. Ez praktiku-
san azt jelenti, hogy két szülő esetén, persze, ha 
mindketten dolgoznak, akkor februárban akár 
az 1,6 milliót is elérheti a visszafizetés. Ez kö-
zel kétmillió embert érint. Novák Katalin pe-
dig azt is bejelentette, hogy a gyermeket neve-
lő katás kisvállalkozók az idén befizetett tételes 
adójuk egynegyedét kapják vissza. A fentiek is 
meggyőzően tükrözik azt a kormányzati filozó-
fiát, hogy a gondolkodás középpontjában min-
den esetben az emberek állnak, kiemelt figyel-
met fordítva a családokra és a nyugdíjasokra. 
Ezt a célt szolgálja a következetes gazdaságpo-
litika, amelynek része a munkahelyteremtés és 
a folyamatos béremelés.
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Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kíván-
juk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan 
soproniakat keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben 
valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tisztele-
tét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy 
tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy 
miért olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában! Levelei-
ket a  szerkesztoseg@sopronitema.hu  e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Vitéz nemes Molnár László  gépének legkisebb darabjait is felkutatták

Múzeum az ász pilótának
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Alakulásuk tizedik évfordulójára készülnek a Sop-
roni Lövér Vadászkürtösök. Hogy jó úton járnak, 
mi sem bizonyítja jobban, mint a vadászati világ-
kiállításon elnyert arany minősítés.

A kezdet kezdetén csupán né-
hány soproni és környélbeli 
vadász találkozott egymással, 
hogy alkalomszerűen közösen 
fújja a vadászkürtöt. 2012-ben 
egyesületet is alapítottak, az-
óta tízen járnak rendszeresen 
a próbákra. 

– A vadászkürt billentyűk 
nélküli hangszer, öt hangot 
kell megszólaltatni rajta, még-
is nagyon szép, lágy dallamo-
kat lehet kiadni vele – kezdte 
Bolla Balázs, a zenekar veze-
tője. – Ahhoz azonban, hogy 
szépen szóljon a vadászkürt, 
nagyon sok gyakorlásra van 

szükség. Remek hangulatban 
telnek a próbák, sokat anekdo-
tázunk, és jókat beszélgetünk 
a muzsikálás közben. Ám egy-
egy nagyobb fellépés, verseny 
előtt tényleg a gyakorlásé a fő-
szerep. Ilyenkor hetente több 
alkalommal is találkozunk.

Ilyen nagy horderejű ese-
mény volt az Egy a Természet-
tel Vadászati és Természeti Vi-
lágkiállításon megrendezett 
nemzeti vadászkürtverseny, 
ahol az előkelő arany minősí-
tést szerezték meg a soproni-
ak. Összesen négy versenyda-
rabbal kellett felkészülniük a 

megmérettetésre. Mint Bolla 
Balázs mesélte: különleges ér-
zés volt több száz ember előtt 
fellépni. A Soproni Lövér Va-
dászkürtösök állandó vendé-
gei a TAEG rendezvényeinek, 
vadászati eseményeknek, ki-
állításmegnyitóknak, trófea-
szemléknek, vadászbáloknak. 
Legutóbb az a megtisztelte-
tés érte őket, hogy Póka Egon-
nak, a magyar blues egyik leg-
nagyobb alakjának a Várkert 
Bazárban tartott megemlé-
kezésén ők is játszhattak. 
A zenekar vezetője a terveikkel 
kapcsolatban kiemelte: szeret-
nének továbbra is együtt öröm 
zenélni, illetve az arany minő-
sítésüket megőrizni.

Aranyos vadászkürtösök

A vadászkürtösök keddenként találkoznak a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Lackner Kris-
tóf utcai kollégiumában. Itt autentikus környezetben gyakorolhatnak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

Az év elején alakult meg 
a soproni Zöld Kezek Ci-
vil Szervezet, amely a 
fenntarthatóságot tűzte 
célként zászlajára. Az-
óta már közel ötszázan 
követik az aktívan tevé-
kenykedő egyesület kö-
zösségi oldalát.

– Hatan, nők alapítottuk a ci-
vil szervezetet, más-más az 
élethelyzetünk, a korunk, 
a közös cél kovácsolt ösz-
sze minket – mesélte Almá-
si-Thomka Orsolya, az egye-
sület elnöke. – Mindegyikünk 
a saját környezetében na-
pi szinten foglalkozott a hul-
ladékcsökkentéssel, ám azt 
szerettük volna, hogy minél 
több emberhez jussanak el 
olyan közösségi programok, 
megoldások, amelyek a hulla-
dékszegény élethez vezethet-
nek el. Olyan szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy ehhez a 
„küldetésünkhöz” mindegyi-
künk jelentős családi támoga-
tást is kap.

A Zöld Kezek számára fon-
tos, hogy ne csupán a közössé-
gi oldalon osszon meg prakti-
kus tanácsokat, hanem minél 
több személyes találkozáson 
keresztül nyújtson segítséget. 
Ennek szellemében szervez-
ték meg tagjai a nagy sikert 
aratott AddTovább ruhacse-
reprogramot, de izgalmas 

kezdeményezésük a zöldsé-
gek házhoz szállítása is.

– Egy nagy kertet művelő 
helyi termelőtől származnak 
a vegyszermentes idényzöld-
ségek, gyümölcsök, amelyek-
ből kosarakat készítünk, és 
ezeket szállítjuk ki a megren-
delőknek – emelte ki Orsolya. 
– Mindenki jól jár, hiszen se-
gítjük a helyi gazdálkodót, 
akik pedig megvásárolják, 
biztos forrásból származó, 
zamatos ízű és állagú porté-
kát kapnak. 

Az egyesület használt 
raklapból, illetve bontott fa-
anyagból két helyszínen is ki-
alakított magaságyást, hogy 
a kiskertművelést népszerű-
sítse, két helyen pedig kom-
posztálót hozott létre. Ezt a 
munkát a jövőben szeretné 
kibővíteni. Legutóbb hagyo-
mányteremtő szándékkal egy 
hangulatos családi pikniket 
szervezett az Erzsébet-kert-
ben, ahol életmód-tanácsadót 
látott vendégül, aki rámuta-
tott, hogy egy vendéglátó egy-
ség is üzemeltethető környe-
zettudatosan. Több hasonló 
programot is terveznek a 
szervezők, amellyel az ételpa-
zarlásra szeretnék ráirányíta-
ni a figyelmet. A Zöld Kezek 
várja köreibe azokat a párto-
ló tagokat, akik az alapítókhoz 
hasonlóan fontosnak tartják a 
fenntarthatóság gondolatát.

Civil „zöld kezekkel”  
a fenntarthatóságért

A vitorlás- és horgászcsónak-
kikötők védőmólóit alakítják 
ki jelenleg a Fertő-parti fej-
lesztés déli részén. Ezek a ki-
kötők védelmére szolgálnak, 
hogy a szél és a hullámok ne 
tegyenek majd kárt az ott lé-
vő hajókban. A móló alap-
ját adja az a cölöpsor, ame-
lyet most építenek. Összesen 
mintegy háromszáz vasbeton 

cölöpöt vernek le a következő 
időszakban. Ehhez egy hatal-
mas úszóművet használnak, 
amely a napokban kezdte meg 
a munkát a Fertő-parti beru-
házás területén.

Az úszómű tizenöt mé-
ter széles és harminc méter 
hosszú. Segítségével a vízről 
is lehet cölöpöket verni a me-
derbe. A speciális szerkezet 

előnye, hogy nagy pontosságú 
cölöpverésre alkalmas, azaz 
a geodéták által meghatáro-
zott pontokban szinte centi-
méteres pontossággal tudja a 
vasbeton cölöpöket leütni. Az 
úszómű négy sarkán több mé-
ter magas oszlopok láthatók. 
Ezek a berendezés rögzítésé-
re, kihorgonyzására szolgál-
nak, segítségükkel az úszómű 

teljesen lefixálható a meder 
aljára. Ez a gyakorlatban úgy 
történik, hogy a hidraulikus 
motorok a berendezést le-
nyomják az iszapba, egészen 
a kemény talajig. Ezáltal az 
úszómű stabil alapot teremt 
a cölöpverő gépnek, amely így 
a lehető legpontosabban tud 
dolgozni.
Forrás: fertopart.hu

Készül a védőmóló:  Speciális eszközöket használnak

 Úszóműről cölöpöznek

Az úszómű négy sarkán több méter magas oszlopok láthatók. Ezek a berendezés rögzítésére, kihorgonyzására szolgálnak. 
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

TALÁLKOZÁS AZ ALKOTÓKKAL:   A VIII. Soproni Design Hét ke-
retén belül október 15-én a Kultúrpresszóban személyesen is talál-
kozhat a közönség Molnár Alexandrával és a szintén soproni szár-
mazású Scherfel Nórával, a Mandragora cipők megálmodójával. 
A beszélgetés 17.30-kor kezdődik, de előtte már 15 órától meg le-
het tekinteni és felpróbálni a tervezők egyedi darabjait.

ELEK SZILVESZTER

A pénz elődjeként 
használhatták azt a 
körülbelül 4000 éves 
kincsleletet, amely 
nemrég került elő Sop-
ron közeléből.
– Ez a lelet a jelenlegi állapo-
tában díszítés nélküli, pöd-
rött végű bronz nyakperecek-
ből áll. Harminc, egyenként 
átlagosan húsz dekagramm 
súlyú műtárgyat foglal ma-
gában – mondta dr. Mrenka 
Attila, a Soproni Múzeum ve-
zető régésze. – Ezeket a tár-
gyakat bronzdepókban rej-
tették el, valószínűleg azért, 

mert már a puszta nyers-
anyag is érték volt, amiből 
megformálták ezeket. Illet-
ve mivel már meghatározott 
a tömegük, ezért egyfajta ér-
tékmérőként funkcionálhat-
tak, tehát a pénz elődjei lehet-
tek – fűzte hozzá a szakértő, 
aki leszögezte: ilyen tárgyak-
hoz hasonlót még nem talál-
tak hazánkban.

A leletet a Soproni Múze-
um Közösségi Régészet Prog-
ramjával együttműködő Bakó 
Csaba találta meg. A nyakpe-
recek jelenleg restaurálásra 
várnak. A Sopron környéki 
ásatásokról lapunk korábban 
is beszámolt (Várhely: párat-
lan régészeti leletek, Soproni 
Téma, 2021. augusztus 25.).

Példátlan lelet

KÖVES ANDREA

A soproni Molnár Ale-
xandra számára nincs 
olyan jobb napokat 
megélt ruhadarab, ma-
radék bőr, amelyet ne 
keltene újra életre fan-
táziája és varrótudása 
segítségével.

Alexandra szociálpedagógia 
szakon végzett, évekig dolgo-
zott Budapesten a média te-
rületén, de mindig volt benne 
egy hiányérzet: a kreativitá-
sát, a fantáziáját szerette vol-
na mélyebben megélni. Miu-
tán hazatért Sopronba, 33 
évesen belevágott az egyetem 
Alkalmazott Művészeti Inté-
zetének formatervező sza-
kába: sikerrel vette az aka-
dályokat, kiteljesedett ezen a 
területen. A porcelánkészítés 
világa vonzotta leginkább, ám 
miután várandós lett, úgy gon-
dolta: gyermek mellett más al-
kotómunka lenne számára az 
ideális. Akkor került elő ismét 
varrógépe. Otthon ragadt rá a 
varrás szeretete, hiszen édes-
anyja lelkes hobbivarróként 
ruhákat szűkített, javított. 
Amikor Pesten élt, elvégzett 
egy szabásminta-szerkesztői 
varrótanfolyamot is. Mind-
ezeknek is köszönhető, hogy 
amikor gyermeke 3 éves lett, 
előrukkolt az általa megálmo-
dott, ma már egyre elismer-
tebb Fotini márkával, amely 
az újrahasznosítás jegyében 
született. A fotini görög szó, 

jelentése fényt hozó, fénylő. 
A választás nem véletlen, hi-
szen a fiatal alkotó édesanyja 
görög származású.

– Nagyon filigrán a kislá-
nyom, így egyedi ovis öltö-
zékeket készítettem először 
régebbi ruhák, anyagok fel-
használásával – mesélte Ale-
xandra. – Közben varróklu-
bot is létrehoztam: kiderült, 
hogy egyre több anyuka sze-
retne belekóstolni a varrásba. 
Mindezzel párhuzamosan sa-
ját magamnak készítettem 
régebbi ingekből, nadrágok-
ból újragondolt egyedi ruhá-
kat, amelyeket a közösségi 

oldalamon egyre többen 
követtek. 

Fél évvel ezelőtt saját ma-
gának varrt egy régi kabátra 
vidám patchwork, azaz „folt-
mozaik” mintát, amely aztán 
kijelölte a Fotini új útját. Ami-
kor az egyedi cipőket gyártó 
Scherfel Nóra, a Mandragora 
design megálmodója meglátta 

a kabátot, fellelkesült, és el-
látta maradék minőségi olasz 
bőrdarabokkal. Ezekkel ké-
szültek a ma már egyre ke-
resettebb farmerkabátok. Az 
alkotónak igazi inspirációt 
nyújtott a sikeres fogadtatás, 
tele van tervekkel, a jövőben 
újabb újrahasznosított kollek-
ciókkal szeretne kirukkolni. 

Fotini:  A „foltmozaik” minták jelölték ki a márka új útját

Újraálmodott ruhák 

Molnár Alexandra új termékei a különleges kabátok – először saját magának varrt vidám patch-
work mintát a ruhadarabra. FOTÓ: SCHERFEL RÓBERT

1996
Szent Rókus-dombormű
A Táncsics utcai orvosi rendelő 
(…) homlokzatán nemrégiben 
Németh János Munkácsy-díjas 
keramikusművész Szent Rókus-
domborművét helyezték el. Az 
alkotás dr. Czuczor Huba körze-
ti orvos kezdeményezésére ké-
szült el. A XIX. századi polgár-
ház udvari bejárója mellett egy 
borozó férfi figurát ábrázoló al-
kotás szépíti az épületet (…). Az 
udvari bejárat mellé kerülő ku-
pás férfi domborműve feleleve-
níti a régi soproni cégérek fe-
ledésbe merült hagyományát. 
(Kisalföld)

Csernai Pál visszatért
A Soproni FAC NB II-es labdarú-
gócsapatánál edzőcsere történt 
a szombati bajnoki mérkőzés 
után. A klub vezetése felállítot-
ta a kispadról Ioan Patrascu ve-
zetőedzőt, akinek helyét Supka 
Attila veszi át. A fiatal szakem-
bert Csernai Pál segíti a munká-
jában. (…). (Kisalföld)

1971
Textiles – Afit 3:0. 
Soproni Textiles: Mészáros, 
Milchram, Hadarits, Mentes, 
Horváth G., (Decsi), Csapó, Né-
meth II., Horváth A., Tímár, Né-
meth I., Pánczél. Soproni Afit: 
Jakabfi, Neuhercz, Gunaser, 
Makk, Sebestyén, Dan, Steko-
vics, Oláh, Vajda, Hegedűs, Var-
ga (Bausz). A listavezető Texti-
les kulturáltabban játszott, ezt 
az újoncok nagyobb lelkesedé-
sükkel ellensúlyozták. Végig 
nyílt volt a mérkőzés, amelyen 
mindkét kapu előtt többször 
nyílt gólszerzési alkalom. Mé-
száros nagyszerűen védett, Ja-
kabfi potyagólt is kapott, így 
lett végül fölényes a textilesek 
győzelme. Gólszerzők: Tímár, 
Németh II., Németh I. (Kisalföld)

1941
Film ősbemutató 
Sopronban
Az új évad különlegesen nagy 
mozi konjunktúrája miatt érde-

kes ősbemutatóhoz jutott Sop-
ron városa. Eötvös József báró 
Karthausijából készült „Néma 
kolostor” című filmet október 
közepén kellett volna Budapes-
ten bemutatni. A nem várt film-
sikerek miatt a budapesti pre-
miermozik műsorában torlódás 
állott elő, és így a magyar film-
újdonságot először nem Buda-
pesten, hanem vidéken mutat-
ják be, ezen a héten Sopronban, 
a jövő héten pedig több vidéki 
nagyvárosban. A művészi érté-
kű magyar filmújdonságot Rod-
riguez Endre rendezte Asztalos 
Miklós dr. forgatókönyve nyo-
mán, és abban a főszerepeket 
Tolnay Klári, Lukács Margit, Já-
vor Pál és Ajtay Miklós játsszák. 
(Esti Újság)

1911
Országos baromfivásár 
Sopronban
A nyugat-magyarországi föld-
művelők gazdasági egyesüle-
te folyó év október hó 28–30-án 
Sopronban, a régi városi lovar-

dában országos jellegű barom-
fivásárt rendez, mely iránt a 
dunántúli baromfitenyésztők 
részéről már eddig is óriási ér-
deklődés mutatkozik, és napról 
napra érkeznek a bejelentések a 
vásár rendezőségéhez. A vásár 
rendezősége felhívja a tenyész-
tőket, hogy eladó baromfiállo-
mányukat már most jelentsék 
be, mert tekintettel a bejelenté-
sek nagy számára és a vásár he-
lyének térbeli korlátaira, a későn 
érkező bejelentéseket a rende-
zőség kénytelen lenne vissza-
utasítani. (Soproni Napló)

Bérmálási ajándék 
Bérmálási ajándéknak ajánl 
matt és fényes képeket a leg-
finomabb kivitelben, valamint 
családi csoportképeket elegáns 
és ízléses kivitelben LOBEN-
WEIN HARALD fényképészeti 
műterem, Kossuth Lajos-utca 
5. szám. Villanyos vasút ke-
resztező megállóhely. (hirde-
tés a Soproni Naplóban)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1791. október 4-én hunyt el Schwei-
tzer György szobrász. A bánfalvi lépcső szobrait az ő alkotásá-
nak tartják. 1720 körül született.

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1871. október 3-án nyitotta meg kapu-
it az Állami Felsőbb Leányiskola a Hátsókapu 2. szám alatt. 
1871. április 19-én Sopron sz. kir. város határozattal hozta lét-
re az intézetet mint „magyar–német tannyelvű leánytanodát”. 
Az 1881–82. iskolai évtől az állam vette át Soproni Magyar Ki-
rályi Állami Felsőbb Leányiskola néven és a Storno-házba he-
lyezték. Új épületébe, a Deák térre 1886-ban költözött. Az 1918–
19. tanévben leánygimnáziummá alakult, 1922-ben volt az első 
érettségi vizsga. 1927-től 1932-ig leánylíceumként, 1932-től is-
mét leánygimnáziumként működött. József Attila Gimnázium 
1950-ben lett, és időközben koedukált osztályokat alakítottak 
ki. Jelenleg a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Álta-
lános Iskola, Óvoda és Kollégium alsó tagozata működik a De-
ák téri épületben.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Elkezdődtek a VIII. Soproni Design Hét programjai
Nyolcadik alkalommal rendezik meg Sop-
ronban is a designhetet. Október 17-ig ki-
állításokkal, építészeti sétákkal, nyitott 
műhelyekkel és kerekasztal-beszélgeté-
sekkel is várják az érdeklődőket városszer-
te. A rendezvény idén közel 20 programot 

kínál, mindegyik más-más irányból közelít 
a design témaköréhez. Az eseménysorozat 
megnyitóján dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter köszöntötte a résztvevőket, a progra-
mon jelen volt Abdai Zsolt önkormányza-
ti képviselő is. 

– A rendezvény tudatosítja a design gaz-
dasági és társadalmi szerepét, valamint se-
gíti a terület szereplői közötti kommunikáci-
ót – mondta Rokob Csaba főszervező.

A designhét eseményeit lapunk 4. olda-
lán a programajánlóban megtalálják. 

Vasárnap nyílt meg a Várkerület 19 Galériában Kohán  Imre sop-
roni képzőművész festményekből, üvegmozaikokból és graví-
rozott tükrökből álló bemutatkozó kiállítása. A tárlatot Mada-
rász Réka újságíró, lapunk munkatársa nyitotta meg. A kiállítás 
október 20-ig látható naponta 16 és 18 óra között. 
FOTÓ:  NÉMETH PÉTER
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Egyre 
gyakrab-
ban tűnik 

fel Sopronban Babos 
Tímea, pár hete pe-
dig a sportgálán ve-
hetett át elismerést. 
A teniszező sérülése ja-
vul, és már október vé-
gén ismét szoríthatunk 
érte a teniszpályákon. 

– Nemrég ismét Sopronban 
láthattunk. Milyen érzés 
volt részt venni a sportgá
lán, és egyáltalán mekko
ra feltöltődést jelent itt len
ni a szülővárosodban? 

– Sopron az otthonom, 
a szívem mindig hazahúz. 
Örömmel jövök, hiszen itt a 
családom, rengeteg barátom, 
és díszpolgárként a város sor-
sát is szívemen viselem. Ha 
itthon vagyok, az erdő mellet-
ti pályákon edzem, szívesen 
sétálok, futok, bicajozom az 
erdőben. Rengeteg élmény és 
emlék köt ide, de mindig gyűj-
tök újakat.

– Jelenleg mivel telnek 
a napjaid, hogy halad a re
habilitációd?

– Szerencsére az Achil-
les-sérülésem javul, így már 
mintegy nyolcvan százalékos 

munkát végezhetek. Van-
nak mozdulatok, gyakorla-
tok, amikor sajnos fáj a csí-
pőm, de igyekszem nem erre 
figyelni. Mindent megteszek 
azért, hogy minél előbb újra 
a pályán lehessek, de türel-
mesnek kell lennem. Hiszem, 

hogy minden okkal történik, 
így bízom benne, hogy ennek 
a kényszerleállásnak is oka 
volt és eredménye is lesz.

– A legfontosabb kér
dés, ami mindenkit érde
kel: mikor láthatunk újra a 
pályán? 

– Október végére, novem-
ber elejére tervezem a vissza-
térést; remélem, összejön. 

– Párosban a világ leg
jobbjaihoz tartozol, de az 
utóbbi időben több kérdő
jel is volt partneredet ille
tően. Látod már, hogy kivel 
fogsz játszani? 

– Kiki (Kristina Mladeno-
vics) januári visszalépésén 
nagyon nehezen tettem túl 
magam, de Vero (Kuderme-
tova) személyében új párra 
találtam. Meg is volt az össz-
hang, játszottunk jó meccse-
ket, megvertük a világ egyik 
legjobb párosát, de az olim-
pia miatt Veróra gyakorlatilag 
ráparancsolt az orosz szövet-
ség, hogy orosz párral játsz-
szon. Azóta „természetesen” 
ők is szétváltak, de a sérü-
lésem miatt nem gondoltam 
volna, hogy korrekt lenne hi-
tegetni bárkit is. Nem hiszem, 
hogy egyedül maradnék, van 
idő párt találni, és fogok is.

– Egyesben is biztosan 
nagy terveid vannak…

– A legnagyobb tervem, 
hogy egészséges legyek, és 
teljes munkát tudjak végezni. 
Ismét édesapámmal edzem, a 
barátom a kondiedzőm, szó-
val olyan emberek állnak mel-
lettem, akiknek nemcsak a 
karrierem, hanem én magam 
is fontos vagyok. Vannak súr-
lódások, de minden kapcsolat 
ilyen, és a lényeg, hogy vakon 
bízom bennük. 

Sopron díszpolgára  édesapjával és párjával készül

Visszatér Babos Tímea

– Mindent megteszek azért, hogy minél előbb újra a pályán le-
hessek, de türelmesnek kell lennem – nyilatkozta lapunknak 
Babos Tímea. FOTÓ: RAY GIUBILO

MOLNÁR ZOLTÁN

A hétvégi fordulóban 
megszakadt az SC Sop-
ron négymérkőzéses 
veretlenségi sorozata. 
A piros-fehér csapat a 
Bicskei TC otthonában 
az utolsó percben ka-
pott góllal szenvedett 
1–0-s fájó vereséget.

A bicskei csapat egyáltalán 
nem ígérkezett könnyű el-
lenfélnek, a forduló előtt kie-
ső helyről várta az összecsa-
pást, így egyértelmű célja volt 
elmozdulni ebből a pozícióból. 
A soproniak kezdőcsapatában 
Mátyus János csupán egy he-
lyen változtatott a múlt he-
ti győztes felálláson. Az egy-
mérkőzéses eltiltását letöltő 
Baranyai Norbert tért vissza 
a védelembe Koronczai Benja-
min helyére.

Az első félidőben többsé-
gében mezőnyjáték folyt, így 
szinte nagyobb helyzet nélkül 
zárult a játékrész. A szünetet 
követően kicsit felpörögtek 
a játékosok, viszont nagyobb 
gólszerzési lehetőség a talál-
kozó ezen szakaszában sem 
adódott. Már-már úgy tűnt, 

hogy pontosztozkodás lesz a 
felek között, az utolsó percben 
azonban a bicskeieknek sike-
rült a kapuba találniuk, ami-
vel a mérkőzést is megnyerték.

– Balszerencsés veresé-
get szenvedtünk, így sajnos 
a pontszerzés sem jött össze 
– értékelt Mátyus János veze-
tőedző. – Tanulunk a hibáink-
ból, a jövő héten pedig azon 
leszünk, hogy kijavítsuk azo-
kat, és hazai közönség előtt új-
ra győzni tudjunk. Az NB III. 
nyugati csoportjának mező-
nye nagyon sűrű, a helyezé-
sek között csak pár pont van. 
A csapat jelenleg a 11. helyen 
áll a tabellán.

A bajnokság 12. fordulójá-
ban a soproniak hazai pályán 
fogadják majd a 18. helyen álló 
Puskás Akadémia FC II. együt-
tesét. A mérkőzést október 17-
én, vasárnap 16 órától rende-
zik a városi stadionban.

Vereség az utolsó 
pillanatban…

MADARÁSZ RÉKA

Válogatott vízilabda-
játékos szeretne len-
ni Rápolthy Máté, aki a 
szabadidejében a leg-
szívesebben mindenfé-
le poénnal teszi próbá-
ra öccse türelmét.

Több diáknál is láthattuk 
már, hogy a napi edzések és 
a hétvégi meccsek nem men-
nek a tanulás rovására, sőt! 
Nincs ez máshogy Máténál 
sem: a Hunyadi János Evan-
gélikus Óvoda és Általános 
Iskola 7.A osztályosa jeles ta-
nuló, és emellett a Soproni 
Vízilabda Sport Egyesületnél 
vízilabdázik.

– Nálunk a családi szabá-
lyok közé tartozik, hogy min-
denkinek meg kell tanulnia 
úszni – mesélte. – A Kőbánya 
SC-nél kezdtem 4 és fél éve-
sen, és az első hónapokban 
annyira utáltam az edzése-
ket, hogy minden egyes alka-
lommal végigüvöltöttem az 
utat, néha még a bemelegítést 
is. Akkor fogadtam meg, hogy 
semmiféle vízi sportot nem 
fogok űzni.

Aztán egyszer a fiú ott ma-
radt egy vízilabda-mérkőzé-
sen, és alkalma adódott szóba 
elegyedni az egyik példaké-
pével, Kiss Gergővel. Onnan-
tól kezdve nem volt megállás.

– Három évvel ezelőtt köl-
töztünk a családommal Sop-
ronba, apukám ugyanis az 
M85-ös gyorsforgalmi út épí-
tésében vesz részt – folytatta 
Rápolthy Máté. – Amióta fel-
épült az új uszoda, több teret 
kaptunk, és heti három he-
lyett öt edzésünk van. Koráb-
ban kosaraztam is, de válasz-
tanom kellett, és a vízilabda 
mellett döntöttem osztályfő-
nököm, Palkovits Tamás nagy 
bánatára.

Máté válogatott, egy klub-
csapatban pedig meghatáro-
zó játékos szeretne lenni, és 
minél több érmet nyerni. Eh-
hez persze kitartás és szor-
galom is kell, amiben nincs 
hiány. A hátteret a szülei, a 
szakmai támogatást pedig a 
vízilabdaedzője, Matyuga-Ko-
vács Rita és az erőnléti edző-
je, Szegedi Róbert biztosítja. 
Ha az álma esetleg mégsem 
valósul meg, informatikus 
vagy edző lesz.

– Szabadidőmben bicikli-
zem, számítógépes játékok-
kal szórakoztatom magam, 
ha az időm engedi, a legszíve-
sebben pedig a testvéremmel, 
a 7 éves Regővel játszom. Néha 
egy-egy gonosz poén is elcsat-
tan a részemről, melyre ő két-
féleképpen reagál: ha a poén a 
jobbik fajtából való, elfogadja, 
ha viszont a rosszabbikból, 
megy anyához – zárta le hun-
cut mosollyal a beszélgetést a 
kedves fiatalember. 

Korai nehézségek  – óvodásként utálta a vizes edzéseket

Máté vízilabdázónak készül

Rápolthy Máté korábban kosárlabdázott is, de végül a vízilabdát választotta. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Népszerű gyalogló nap
Több tucatnyian vettek részt szombaton a soproni világ gya-
logló napon. A természetjárás az Erzsébet-kertből indult, cél-
ja pedig az őszi Soproni Parkerdő volt. A rendezvényt a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség szervezte és a Magyar Sza-
badidősport Szövetség koordinálta. A résztvevők több táv kö-
zül is választhattak, amelyek beszámíthatóak a 100 év 100 ki-
lométer programsorozatba. 

RÖVIDEN

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 8. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC – Koroncó KSSZE: 5–4
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – Iván KSE: 6–0
Megyei III. osztály: Sopronhorpács – SFAC II: 3–1

ÓRIÁSI SOPRONI SIKER! 
 Balogh Botond, az SC Sopron 
korábbi játékosa csatlakozott 
a válogatotthoz és elutazott 
Angliába. A fiatal tehetség je-
lenleg a másodosztályú, olasz 
Parma színeiben játszik, az SC 
Sopronnál 2012 és 2015 között 
rúgta a bőrt. 

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Gyógyközpont     előjegyzés  .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, 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 központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• 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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MUNKATÁRSUNKTÓL

Két nehéz mérkőzéssel folytatja szereplését ezen 
a héten a Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese 
szerdán a lengyel Gdynia otthonában lép pályára 
az Euroligában, vasárnap pedig hazai pályán fo-
gadja a Győr csapatát.

A múlt hét pazarul sikerült a 
Sopron Basket számára: a sé-
rültek és a hiányzó amerikai 
légiósok miatt erősen tarta-
lékos csapat győzni tudott az 
Euroliga nyitómeccsén: Var-
ga Alíz vezetésével 5 ponttal 
múlták felül a soproni hölgyek 
a Girona csapatát. A végered-
mény: Spar Girona – Sopron 
Basket: 63–68.

Szombaton hazai meccs 
következett, az ellenfél ez al-
kalommal az ELTE-BEAC Új-
buda volt. A soproni együttes 
komolyan vette a mérkőzést, 
és igazi közönségszórakozta-
tó játékkal rukkolt elő. Nagyon 
eredményesek voltak a lányok, 
a Sopron Basket 100. pontját a 
mindössze 15 esztendős Kókai 
Patrícia szerezte. A végered-
mény: Sopron Basket ELTE-
BEAC Újbuda: 100–54.

– Az Euroliga-győzelem 
után hihetetlenül büszke vol-
tam a lányokra, óriási dolog 
a Girona otthonában nyerni 
– értékelt Gáspár Dávid ve-
zetőedző. – A BEAC ellen elé-
gedett lehettem, hiszen jól és 
koncentráltan játszottunk, 
kellően komolyan vettük a 
mérkőzést.

A Sopron Basket szerdán 
este 6 órakor a lengyel VBW 
Arka Gdynia otthonában sze-
repel, majd vasárnap 18 órá-
tól jön a megyei rangadó, hi-
szen a Győr lesz az ellenfél a 
Novomatic-arénában.

– Az első meccsen aratott 
győzelem nagy lendületet 
adott csapatunknak az Euro-
ligában – mondta a várako-
zásokról Laczka Miklós má-
sodedző. – A lengyel együttes 
játékoskerete időben össze-
állt, nekik több lehetőségük 
volt az összjáték kidolgozásá-
ra. Kellemetlen ellenfélről van 
szó, de szeretnénk újabb bra-
vúrt elérni. A Győr ellen pe-
dig abszolút hazai rangadóra 
készülünk, egyre jobb formá-
ba lendül megyei riválisunk, 
ráadásul várhatóan amerikai 
centerük is megérkezik a sop-
roni mérkőzésre.

KIVÁLÓ FORMÁBAN 
VARGA ALÍZ
Sok játékperc és kiemelke-
dő teljesítmény. Ez jellemzi 
az idei szezonban a Sopron 
Basket fiatal játékosát, Varga 
 Alízt. A mindössze 20 éves ko-
sárlabdázó azt mondta: egész 

évben szeretné tartani ezt 
a formát.

A Sopron Basket óriási si-
kert ért el a múlt héten az Eu-
roliga-szezon első meccsén: 
több meghatározó játékost 
is nélkülözött, végül mégis 
győztesen hagyta el a pályát 
a női kosárlabda fellegvárá-
ban, Spanyolországban, a Gi-
rona otthonában. Varga Alíz 
15 pontjával a legeredménye-
sebb vendégjátékos lett, hat-
ból három triplakísérlete 
ért célba.

– Azért tudtunk nyerni, 
mert nagyon koncentráltan 
léptünk pályára, tökélete-
sen felkészültünk az ellenfél-
ből, és nem foglalkoztunk az-
zal, hogy vannak hiányzóink 
– mondta megkeresésünkre 
Varga Alíz. – Tudtuk, hogy eb-
ben a helyzetben is eredmé-
nyesnek kell lennünk. A Giro-
na nagyon erős ellenfél volt, 
igaz, ők is hasonló problé-
mákkal küzdöttek. Szerintem 
a mi felkészülésünk jobban 
sikerült, ezért okozhattunk 
meglepetést.

A 186 centiméter magas be-
dobó hozzátette: nem várta, 
hogy már a szezon elején ilyen 
jó formába lendül, de nagyon 
örül neki. – Érzem a bizal-
mat a szakmai stáb részéről, 
és a csapattársak is megbíz-
nak bennem, szinte tömnek 
labdával, én pedig próbá-
lom értékesíteni a helyzetei-
met. Bízom abban, hogy nem-
csak a szezon elején, hanem 

folyamatosan jó formában le-
szek. Természetesen azzal is 
tisztában vagyok, hogy van-
nak még hiányosságaim, és 

sokat kell dolgoznom azon, 
hogy fejlesszem a játékomat.

Varga Alíz mellett egy má-
sik fiatal, Varga Sára is letette 

a névjegyét a Girona elleni ta-
lálkozón: 13 játékperc alatt 
hat pontot szerzett a szintén 
húszéves kosárlabdázó.

Kiválóan teljesítenek  a fiatal soproni kosárlabdázók, például Varga Alíz is

Sopron Basket: újabb kemény hét

A Sopron Basket fiataljai komoly szerepet kapnak, Varga Alíz kiemelkedően teljesít. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombaton a Nyíregyháza ellen lép parkettre 
a Sopron KC. A mérkőzés a megszokottól elté-
rő időpontban, 17.15-kor kezdődik – ennek oka, 
hogy televíziós közvetítés lesz, a találkozót az 
M4 Sport+ adja élőben.

A múlt hétvégi, Debrecen el-
leni mérkőzésen nem léphe-
tett pályára Milos Borisov, ott 
volt viszont a csapatban az 
amerikai irányító, Chauncey 
Collins. A DEAC jól kezdte a 
találkozót, de a második ne-
gyedtől szépen felzárkózott a 
Sopron. Collins jól játszott el-
ső bajnoki mérkőzésén, Ford 
és Myers is szépen termel-
te a pontokat, de Sitku Mar-
ci és Werner Viktor is hozzá-
tett a csapat teljesítményéhez. 
Mindezeknek köszönhetően 
egylabdás meccs lett a deb-
receni találkozó, amit azon-
ban a rutinosabb hajdúságiak 
tudtak megnyerni. A végered-
mény: DEAC-Tungsram – Sop-
ron KC: 79–72.

– A Debrecen megérdemel-
te a győzelmet, hiszen minden 
mutatóban egy picit fölénk 
nőtt – mondta Dzunis Branis-
lav, a Sopron KC vezetőedzője. 

– Mi tartalékos csapatunkkal 
harcoltunk, amennyit tud-
tunk, volt is esélyünk arra, 
hogy győzzünk, de a kulcs-
momentumokban hibáztunk, 
ezért veszítettünk.

Az SKC szombaton ismét 
hazai közönség előtt szere-
pelhet, a vendégcsapat ezúttal 
az a Nyíregyháza lesz, amely 
eddig győzelem nélkül áll a 
tabellán.

– Nem tudjuk, hogy Bori-
sov pályára tud-e lépni szom-
baton, de nélküle is egy kiéle-
zett meccset tudtunk játszani 
Debrecenben – vélte az esé-
lyekről Bors Miklós másod-
edző. – Örömteli, hogy a sérül-
tek helyébe lépő játékosokra 
tudunk építeni, jól helytáll-
nak, meghálálják a bizalmat. 
Hazai pályán, nézőközönsé-
günk támogatásával minden-
képp győzni kell a Nyíregyhá-
za ellen. 

SKC: készülnek  
a Nyíregyháza ellen

LELÁTÓ
Természetjárás
Október 16., szombat, 
indulás (8 óra) és érke-
zés: Fenyő tér
Csúcsra fel! 8 csúcs

Férfi kosárlabda
Október 16., szombat 
18 óra, Novomatic- 
aréna
Sopron KC  
– Hübner Nyíregyháza BS

Női kosárlabda
Október 17., vasárnap 
18 óra, Novomatic- 
aréna
Sopron Basket  
– UNI Győr MÉLY-ÚT

Futás
Október 17., vasárnap  
9 óra, városi stadion
MVM Sopron félmaraton 
– Európa-futás

Teke
Október 17., vasárnap 
10 óra, Győri úti  
tekepálya
Soproni Turris SE 
– Thermalpark–Szentgott-
hárdi VSE

Labdarúgás
Október 17., vasárnap 
16 óra, városi stadion
SC Sopron  
– Puskás Akadémia FC II.

Kispályás foci
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megvédte címét a Soproni Tigrisek SE kerekes-
székes kosárlabdacsapata, miután a nyíregyházi 
kupadöntőben megszerezte az első helyet. 

Nyíregyházán három csapat 
mérkőzött meg egymással, 
körmérkőzéses formában. 
A Soproni Tigrisek elsőként 
a PTE PEAC csapatával ját-
szott. Magyar András együt-
tese magabiztosan győzött 
a pécsiek ellen. A végered-
mény: Soproni Tigrisek – PTE  
PEAC: 68–29.

A soproni együttes máso-
dik találkozóján a Diósgyőr 
ellen játszott. A Tigrisek ezen 
a meccsen is címvédőhöz 

méltóan kosarazott, végül 
csaknem harminc ponttal 
győzött. A végeredmény: Sop-
roni Tigrisek – DVTK: 57–28.

Ezzel eldőlt, hogy a Sop-
roni Tigrisek sorozatban ne-
gyedik alkalommal hódítja el 
a Magyar Kupát, az ezüstére-
mért nagy csata zajlott, végül 
a pécsi együttes állhatott a do-
bogó második fokára.

– Nem véletlenül került a 
Magyar Kupa döntője Nyír-
eg yházára: demonstratív 

jellege is volt a mérkőzések-
nek, nagyon bízik benne a 
szövetség, hogy jövőre már a 
nyírségi városban is lesz ke-
rekesszékes kosárlabdacsa-
pat – mondta Nagy Tamás, a 
Soproni Tigrisek SE elnöke. 
– Nagy bravúr a kupagyőze-
lem, Magyar András munká-
ját dicséri, hogy sorozatban 
negyedszer lettünk elsők. Pe-
dig nem volt egyszerű a dol-
gunk: egy kosárlabdázónk 
elhunyt Covid betegség kö-
vetkeztében, ketten pedig 
felhagytak az aktív játékkal. 
Így kényszerből erősítettük 
meg a csapatot két délvidéki 
játékossal – úgy tűnik, jól ösz-
szeállt a keret és az együtte-
sünk játéka.

Kupagyőztes Tigrisek

A Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabdacsapata sorozatban negyedik alkalommal szerezte 
meg az elsőséget a Magyar Kupában.

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027

FO
TÓ

: N
ÉM

ET
H 

PÉ
TE

R



2021. október 13.10 Soproni Téma 10. évfolyam Soproni fiatalok

„A sors (...) nem 
végtelenbe nyú-
ló kötél. Inkább 
gumiszalag. Mi-
nél nagyobb erő-
vel törtet előre 
az ember, annál 
kegyetlenebbül 
rántja vissza a ki-
indulóponthoz.”
Thomas Keneally   
(1935–) ausztrál 
író, dramaturg, 
esszéíró, színész

MOTTÓ

Schindler bárkája
Thomas Keneally történe-
te arról szól, hogy hogyan 
válik egy hedonista élet-
művész a humanitás kény-
szerű bajnokává. Oskar 
Schindlert látszólag sem-
mi sem predesztinálta er-
re a szerepre. Csalja a fe-
leségét, iszik, a náci párt 
tagja, és Krakkóba azért 
települ át, mert a gettóból 
toboroz olcsó munkaerőt. 
A gettót azonban hamaro-
san fölszámolják, és Oskar, 
aki szemtanúja a brutális 
akciónak, megérti, hogy 
milyen sorsot szántak Hit-
lerék valamennyi zsidó-
nak. Attól fogva Schindler 
üzeme egyre inkább mene-
dékké válik...

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖVES 
ANDREA

Három na-
pon ke-
resztül 

szépítették környeze-
tüket a soproni önkén-
tes családok, diákok 
a 72 óra kompromisz-
szum nélkül elnevezé-
sű programsorozat ke-
retén belül.
A 72 óra kompromisszum 
nélkül egy szociális önkéntes 
akció, amelyet a három tör-
ténelmi keresztény egyház 
szervez. Magyarország fia-
talságát hívták közös össze-
fogásra, hogy együtt tegyenek 
másokért, környezetükért. 
Az országos kezdeménye-
zéshez Sopron 14. alkalom-
mal csatlakozott, a program 
főszervezője a kezdetek óta 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője. Az idei munka péntek 
délután vette kezdetét: közel 
ötven önkéntes plébánialom-
talanítást végzett, illetve egy 
szociális intézmény keríté-
sét festette. Szombaton kora 
reggel az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium, Egész-
ségügyi Technikum és Mű-
vészeti Szakgimnázium 140 
diákja gyülekezett a Deák té-
ren, hogy munkájával szebbé 

tegye környezetét. A diákok-
nak Hegedüs Attila iskola-
lelkész kívánt tartalmas idő-
töltést. Barcza Attila nem 
csupán jó munkát kívánt a fi-
ataloknak, hanem saját maga 
is tevékenyen részt vett a kör-
nyezetszépítésben – ahogy 
Ju h á s z A d r ien n ön kor-
mányzati képviselő is. A diá-
kok örömmel csatlakoztak a 
kezdeményezéshez:

– Meglátásom szerint na-
gyon fontos, hogy védjük a 
környezetünket, hiszen sokat 
kapunk mi is a tőle – mesélte 

Magyar Napsugár 9.-es diák. 
– Nem volt kérdés számom-
ra, hogy részt veszek a se-
gítő programban. Odahaza 
a szüleim is nagy figyelmet 
fordítanak a környezettu-
datos gondolkodásra, a sze-
lektív szemétgyűjtésre, szá-
momra is természetes ez a 
szemléletmód.

– Én már a jövőben is gon-
dolkodom, és lényegesnek tar-
tom, hogy a gyermekeim, majd 
aztán az ő gyermekeik is él-
hető környezetet élvezhesse-
nek, ezért is fontosnak tartom 

a hasonló kezdeményezéseket 
– fűzte hozzá Kovács Patrícia, 
Napsugár osztálytársa. 

Az eötvösös diákok szom-
baton délelőtt több helyszínen 
is dolgoztak: a Várhelyen fát 
ültettek és a pihenőhelyeket 
rakták rendbe, a Jereván-la-
kótelepen szemetet szedtek, a 
Makó utcában fát ültettek, az 
Árpád utcában hidat festet-
tek, és a Deák teret is megtisz-
tították. Vasárnap is folytató-
dott a munka: az önkéntesek 
egy szociális intézménynél 
tevékenykedtek.

Péntektől vasárnapig  dolgoztak az önkéntes fiatalok 

Kompromisszum nélkül

A Deák teret is megtisztították szombaton az Eötvös-iskola diákjai. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Emese a tökéletes példa arra, hogy ha tanulunk a 
hibáinkból, akkor minden jóra fordulhat. A lány 
saját tapasztalatait most már tovább is adja a ha-
sonló cipőben járóknak.

Történetünk főhőse négy év-
vel ezelőtt még Pfeiffer Va-
nesszaként kezdte meg ta-
nulmányait a SSzC Handler 
Nándor Szakképző Iskolájá-
ban. Azóta nemcsak osztályt, 
hanem nevet is változtatott: 
hálából felvette annak a veze-
téknevét, akinek rengeteget 
köszönhet, ráadásul még azt 
a keresztnevet is, amit a neve-
lőapja a lányának szánt volna. 
Így most már Harasztdombi 
Vanessza Emesének hívják.

– Amikor a Handler koz-
metikus szakközépiskolai 
osztályába kerültem, a legna-
gyobb hibát ott követtem el, 

hogy minden ellen lázadtam, 
és folyamatosan jártattam a 
számat – mesélte. – Év végén 
már öt tantárgyból bukásra 
álltam, viszont szerettem vol-
na az iskolában maradni. Se-
gítséget kértem Schmuck Vi-
vien tanárnőtől.

A nevelési igazgatóhelyet-
tes támogatta Emese ötletét, 
mely szerint a tanulmányait 
a varrónő szakiskolai osztály-
ban folytatná. A bökkenő csak 
az volt, hogy még hat tanuló 
kellett a képzés elindításához. 
Mivel Emese nagyon szeretett 
volna ide járni, szerzett maga 
mellé még néhány fiatalt.

– Azóta rájöttem, hogy a 
varrás sem nekem való, de 
ezt a képzést már minden-
képp befejezem – folytatta. 
– A pandémia előtt több álta-
lános iskolában is beszéltem 
a tapasztalataimról, most a 
saját iskolámban diákmen-
torkodom. Az a célom, hogy 
segítsek a kilencedikeseknek 
beilleszkedni az osztálykö-
zösségükbe, hiszen ilyenkor 
még rengetegen vannak, akik 
kilógnak a sorból. Szeretném, 
ha megértenék, hogy nekik is 
tenniük kell azért, hogy befo-
gadják őket. 

Emese rengetegszer hal-
lotta az általános iskolában, 
hogy „belőled úgyse lesz sem-
mi”. Szeretne erre rácáfolni. 
Azt tervezi, hogy a szakiskola 
befejezése után estin leérett-
ségizik, majd fotózást tanul, 
ez a terület ugyanis minden-
nél jobban érdekli.

Harasztdombi Vanessza Emese ma már diákmentorként tevékenykedik a Handler-iskolában  
– korábban neki sem volt egyszerű a beilleszkedés. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

Online zenei 
vetélkedő
Liszt Ferenc születésének 
210. évfordulójára emlé-
kezve online zenei vetél-
kedőt hirdet a Széche-
nyi István Városi Könyvtár 
Liszt210 – Az európai ma-
gyar Liszt Ferenc (1811–
1886) címmel. A kérdése-
ket a könyvtár internetes 
oldalára (www.szivk.hu) 
töltötték fel, a válaszokat 
október 21-én 10 óráig vár-
ják, eredményt pedig már 
október 22-én hirdetnek. 
A feladatlap kitöltése ze-
nei előképzettséget nem 
igényel, a mellékelt képek 
segítenek a helyes megol-
dás kiválasztásában. A leg-
jobb megfejtők könyvutal-
ványt kapnak.

Atlétikai sikerek
Különleges sikert ért el a 
Soproni Széchenyi István 
Gimnázium a szeptem-
berben megrendezett me-
gyei atlétikai diákolimpi-
án: a csapatbajnokságon 
induló mind az ötven ta-
nuló dobogós helyen vég-
zett. A résztvevő tizenkét 
csapatból hat első helye-
zést ért el, az aranyérmes 
csapatok közül ötöt meg-
hívtak a Kecskeméten ren-
dezett országos atlétikai 
diákolimpia döntőjére.

RÖVIDEN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos 

 „Rablóból pandúr”
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sopronitemahivatalos Tallózó

Információtenger
Ha egy problémát meg kell ismernünk – mert a megoldáshoz 
mindig ismernünk kell a problémát magát –, manapság nem az 
információhiány, hanem annak ellenkezője a legnagyobb el-
lenségünk. Persze akkor, ha szűretlenül, minden előképzett-
ség és ismeret nélkül próbálunk meg tájékozódni a ránk zúdu-
ló információk tengerében. Elárulom, hogy egy ilyen tengerbe 
bele is lehet fulladni! Ha rossz forrásokra támaszkodunk, rossz 
döntéseket hozunk. A rossz döntések pedig az életünkbe ke-
rülhetnek. 

A legszörnyűbb, ha ezeket a rossz forrásokra alapozott rossz 
döntéseket valaki még tovább is adja. Pedig manapság töme-
gével zúdul ránk a netről a… 

Kérem, tájékozódjon, de... „csak tiszta forrásból”! (Bartók 
Béla: Cantata profana)
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 20-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.).

Szeptember 29-i rejtvényünk megfejtése: „Az igazi és tartós győzelem a béke, nem pedig a háború győzelme.”. 
Szerencsés megfejtőnk: Szántó Péterné. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 13–19. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Október 13.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505-472

Október 14., 
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311-732

Október 15.,  
péntek 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312-437

Október 16., 
szombat 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311-254

Október 17., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505-469

Október 18.,  
hétfő 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506-544

Október 19.,  
kedd 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314-084

Fogorvosok egymás között 
ALMA ÉS FÁJA  – dr. Pintér József és dr. Pintér Beatrix

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. Dr. Pintér Jó-
zsef példaképül szolgált 
Beatrix lányának, aki 
édesapja hivatását kö-
vetve szintén a fogorvosi 
életpályát választotta. 

– Elsőgenerációs orvos vagyok 
a családban. Édesapám gé-
pészmérnökként az évszáza-
dos múltra visszatekintő, egy-
kori Tudor Accumulátorgyár 
jogutódjában, a Váci úti Akku-
mulátor- és Szárazelemgyárban 
dolgozott – kezdte dr. Pintér 
József. – Gyakorlatilag ez az 
egy munkahelye volt, nyugdíj-
ba vonulásakor ő volt az üzem 
főtechnológusa, ami a szak-
mai vezetés csúcsát jelentette. 
Akár édesapám nyomdokaiba is 
léphettem volna, hisz sokat lát-
tam őt otthon dolgozni. Engem 
mindig is érdekelt a techni-
ka, a motorok, az autók, ez ma 
sincs másképp, de mindezeket 
fölülírta az, hogy mindenkép-
pen szerettem volna emberek-
kel foglalkozni, gyógyító mun-
kát folytatni. 1977-ben kaptam 
kézhez fogorvosi diplomámat, 
majd pályakezdő éveimet kö-
vetően 1989-ben családommal 
együtt jöttünk Sopronba. Fo-

galmazhatok úgy is, hogy ha-
zajöttem, hisz édesapám Sop-
ron vármegyei születésű, ezzel 
egyúttal úgy hiszem, azt is 
megbocsátotta nekem, hogy 
nem az ő hivatását választot-
tam, amiben talán titkon min-
dig reménykedett. 

– Apu azt szerényen elhall-
gatta, hogy fiatal korában ő 
sokat modellezett, ennek kö-
szönhetően kiváló a manuális 
készsége, ami nagy erény és 
egyúttal nagy előny is egy fog-

orvosnál – vette át a szót édes-
apjától dr. Pintér Beatrix. – Az 
én pályaválasztásom lényege-
sen egyszerűbb történet, hisz 
kisdiákként, majd középisko-
lásként is rendszeresen bejár-
tam édesapám rendelőjébe, 
ahol ráadásul édesanyám volt 
az asszisztens, úgyhogy bár ka-
cérkodtam a művészeti pályá-
val, de komolyan fel sem me-
rült más hivatás, mint hogy én 
is fogorvos legyek. Mindehhez 
még az is hozzátartozik, hogy 

van egy ikertestvérem, Márk, 
aki szintén az orvosi hivatást 
választotta, jelenleg Herceg-
halmon háziorvos. 2007-ben, 
pontosan harminc évvel ké-
sőbb vettem át a diplomámat 
ugyanott, ahol az édesapám, 
a Semmelweis Egyetem Fogor-
vostudományi Karán. Még volt 
néhány közös oktatónk is, most 
pedig együtt, de mégis külön 
praxisban dolgozunk, ami na-
gyon jó, nekem feltétlenül, de 
úgy hiszem, mindnyájunknak.

Dr. Pintér Beatrix édesapja, József után 30 évvel diplomázott a Semmelweis-egyetem fog-
orvostudományi karán. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT 

Tartalmas idősza-
kon van túl a Brass 
Bro thers csapata. 
A soproni formáció a 
pandémia alatt is so-
kat gyakorolt, hogy a 
közönségnek minél 
emlékezetesebb kon-
certeket adjon. A fúvós 
csapat régi terve egy 
stúdiófelvétel.

– Szerencsére valóban sok 
rendezvényre hívtak bennün-
ket – kezdte Kránitz József, 
amikor a Brass Brothers felől 
érdeklődtünk. – Voltak falu-
napok, térzenék, szabadtéri 
koncertek. A soproni rendez-
vényeken rendszeresen bizto-
sítottuk a zenei hátteret. 

A soproni zenész elmond-
ta: a tavasz még kevés fellé-
péssel, de sok gyakorlással 
telt, így a nyitás utáni, nyári 
felkéréseknek hiánytalanul 
eleget tudtak tenni. 

– A legérdekesebb fellépés 
talán a Kult100 rendezvényen 
volt, ahol korabeli öltözetben 
a város több pontján is zenél-
tünk – tette hozzá a fúvós. 
– Nagy élményt jelentett a ki-
látó napján a Károly-kilátó te-
tején is fújni. 

A Brass Brothers már a ka-
rácsonyi koncertre készül, 
amit idén talán ismét élőben 

sikerül előadnia. – Sajnos az 
előző koncertünk csak on-
line volt elérhető, de sikerült 
megoldani, hogy a Sopron TV-
ben látható legyen az adventi 
előadás. Ősszel várhatóan a 
szentendrei skanzenben ün-
nepeljük a Márton-napot.

A Brass Brothers már ti-
zennyolc éve játszik a közön-
ségnek, azzal a céllal jött lét-
re, hogy megőrizze a környék 
fúvószenei hagyományait. 
Gyűjti a Sopron környéki pol-
kákat, keringőket, hogy ezek 
ne merüljenek feledésbe, 
ezért rendszeresen beilleszti 
műsorába.

– Úgy gondolom, látni raj-
tunk, hogy élvezzük a zené-
lést. Minden szereplés egy ka-
land, egy újabb kihívás. Több 
stílusban is igyekszünk szín-
vonalas előadásokat nyújtani, 
klasszikus zenét is szívesen 
játszunk, de a dzsessz sem áll 
messze tőlünk. Ami a legfon-
tosabb, hogy csak olyan zenét 
prezentálunk, ami nekünk is 
tetszik. Külön öröm, ha ezzel 

másoknak örömet szerzünk. 
Különleges kérések is akad-
nak, de eddig minden zenei 
kívánságot tudtunk teljesíte-
ni – zárta a zenekar tagja.

A Brass Brothers a csen-
desebb időszakban igyek-
szik bővíteni a repertoárt, 
és szeretne egy stúdiófelvé-
telt is összehozni, amire már 
évek óta készülnek a soproni 
muzsikusok.

Brass Brothers:  Sok helyen találkozhatunk az együttessel

A zene közös élvezete

A Brass Brothers már tizennyolc éve játszik a közönségnek, azzal a céllal jött létre, hogy meg-
őrizze a környék fúvószenei hagyományait.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Steiger Il-
dikó ver-
senyszerű 

sportolóként, anyaként 
és mozgásterapeuta-
ként folyamatosan az-
zal szembesül, mennyire 
nehéz megtalálni a kö-
zéputat a lehető legjobb 
teljesítmény és a még 
egészséges szint között.

Steiger Ildi a bécsi testnevelé-
si egyetem sportprevenció és 
rekreáció, valamint sporttu-
domány szakán végzett. Már a 
3. gyermekével volt várandós, 
amikor befejezte az edzéstera-
peuta képzést. Évek óta pszi-
chiátriai betegekkel foglalko-
zik mozgásterapeutaként.

– Versenyszerűen teniszez-
tem, aztán teniszedzőként és 
síoktatóként dolgoztam – me-
sélte. – Úgy érzem, most a má-
sik oldalra kerültem: korábban 

a teljesítmény számított, most 
az, hogy kinek, mi a jó. A moz-
gás által kerülök közel az em-
berekhez, akik között vannak 
olyanok, akik egyedül ki sem 
mernek menni az utcára, de 
van köztük élsportoló is. Min-
denkinek más az igénye, és mi-
vel 12–15 fős csoportokkal fog-

lalkozom, egyfajta középutat 
kell megtalálnom.

A mozgásterápiában a test 
érzékelésén van a hangsúly. 
Nagyon fontos a szakember 
szerint testtudat kialakítása, 
vagyis mindenkinek pontosan 
éreznie kell, hogy hol vannak 
a saját határai.

– A versenysportnak ép-
pen az a lényege, hogy a minél 
jobb teljesítmény érdekében 
folyamatosan átlépjük a hatá-
rainkat. Ennek a negatív követ-
kezményeivel szembesültem 
is: többször műtötték a térde-
met – folytatta. – Magamon is 
gyakorlok: a két véglet között 
lavírozom, vagyis maximalis-
ta vagyok, miközben igyekszem 
a határaimra is figyelni, megta-
nulni a nemet mondást.

Ildi mindhárom gyermeke 
versenyszerűen sportol: a 13 
éves Koch Péter országos vitor-
lázó bajnok, a 11 éves Panka ko-
sarazik, a 6 éves Fanni pedig 
tornászik.

– Nem könnyű azt látni, 
hogy a gyerekeim mindig erőn 
felül teljesítenek – tette hozzá. 
– Anyaként küzdök azzal, hogy 
elképzelhető, nem jó úton ha-
ladnak, ugyanakkor azt is tu-
dom, hogy a versenysportnak 
van sok olyan hozadéka, ami-
ből azóta is élek: többek között 
kitartásra, pontosságra nevel, 
fejleszti az akaraterőt.

Steiger Ildikó szerint a mozgásterápián fontos a testtudat 
kialakítása. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Találjuk meg a középutat!

A BRASS BROTHERS  a következő tagokból áll: Szabó Richard 
(trombita), Friedrich Marcell (trombita), Vass László (trombita), 
Varga Bálint (kürt), Friedrich Gergely (harsona), Kránitz József (tu-
ba), Friedrich Artúr (ütőhangszerek).

BULI VAN!  – zenei ajánló
30Y koncert a Hangárban
Október 16., szombat 20 óra, Hangár Music Garden 
Sopronba érkezik a 30Y őszi turnéja október 16-án. A négyta-
gú pécsi alternatív rockegyüttes még 2000-ben alakult. Zené-
jére a Nirvana és a Red Hot Chili Peppers egyértelműen nagy 
hatással volt, de dalaiban felfedezhető a Muse, a Radio head, 
a Blur vagy épp a The Doors lenyomata is. A zenekar tagjai 
a 30Y sarokpontjának az 1990-es évek amerikai zenekarainak 
életérzését tartják. Pályájuk korai szakaszában jelentős szak-
mai támogatást kaptak a szintén pécsi Kispál és a Borztól.  
FOTÓ: 30Y FACEBOOK / SINCO


