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Sopron polgármestere: dr. Farkas Ciprián
Választási eredmények az 5. oldalon

Kerítést festettek, leveleket gereblyéztek és szemetet szed-
tek a diákok Sopron különböző pontjain. A 72 óra kompro-
misszum nélkül című program célja, hogy a közösségi munka 
szépségét tanítsa meg a fiataloknak. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Önkéntes diákok
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Két győztes mérkőzéssel hangolt  
a Sopron Basket az Euroliga-szereplésre

Fiatal madarászok

Szuperhősnap
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Madarakat gyűrűznek, odúkat tisztítanak, túráz-
nak a VasVilla diákjai. Az iskolában tavaly indult 
el a négyéves kutatóprogram, amelynek a kö-
zéppontjában a madárfajok megfigyelése áll.

Több százan vettek részt az első soproni szu-
perhősnapon. A Liszt-központban voltak VR-, 
illetve számítógépes játékok, lehetett jelmez-
ben fényképezni, valamint képregénybörze is 
várta a látogatókat. 
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Színház  
és koncert

80 pont felett

Tompos Kátya nem unatko-
zik. Idén a színésznő éne-
kelte a színházak éjszaká-
ja himnuszát Viszlek haza 
címmel. A felvételhez egy 
klip is készült, amelyet az 
Ördögkatlan Fesztiválon 
forgattak le. Ezen kívül a mű-
vésznőt a Most van most című 
magyar nagyjátékfilmben lát-
hatta a közönség. 12

Egymás után hatszor nyerte el a Magyar Kézműves Re-
mek díjat Marton Ferenc. A hetvenéves soproni kárpi-
tosmester ma is aktívan dolgozik, ráadásul tesz is azért, 
hogy ne haljon ki ez a szép szakma, egy diák ugyanis 
nála tölti szakmai gyakorlatát. – Megtiszteltetés szá-
momra, hogy munkám és hivatásom kapcsán ismét 

öregbíthettem Sopron hírnevét és az iparosság meg-
becsülését – mondta lapunknak Marton Ferenc. – Saj-
nos a kárpitosmesterség a kihaló szakmák közé tarto-
zik. Nekünk pedig kötelességünk tenni ez ellen, illetve 
nyitni a fiatalság felé; ezért megjelenek a Liszt-
központban tartandó szakmák bemutatóján is. 2

A kézművesség dicsérete, soproni remek
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Marton Ferenc egymás után hatszor is „remek mester” lett 

A kézművesség dicsérete
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Egymás 
után hat-
szor nyer-

te el a Magyar Kéz-
műves Remek díjat 
Marton Ferenc. A het-
venéves soproni kár-
pitosmester ma is 
aktívan dolgozik, rá-
adásul tesz is azért, 
hogy ne haljon ki ez 
a szép szakma, egy 
diák ugyanis nála tölti 
szakmai gyakorlatát.

Újabb szép sikert ért el a közel-
múltban Marton Ferenc arany-
koszorús kárpitos-, asztalos- és 
bútorrestaurátor-mester. A ma-
gyar iparkamara minden évben 
meghirdeti a Magyar Kézmű-
ves Remek díjat. A versengésen 
a barokk kanapé alkotása kiér-
demelte a kézműves remek el-
ismerést. Ez a díj sorrendben a 
hatodik volt, így Parragh Lász-
lótól, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökétől elnöki 
aranyérmet és oklevelet vett át.

– Megtiszteltetés számomra, 
hogy munkám és hivatásom 
kapcsán ismét öregbíthettem 
Sopron hírnevét és az iparosság 
megbecsülését – fogalmazott 
Marton Ferenc. – A német stí-
lusban készült nyertes kanapét 

a nyáron több kiállításon is be-
mutattam. A terveim szerint a 
következő évben eljut majd az 
ország más tájaira, így a szülő-
falumba, a Vas megyei Kerca-
szomorra is. Jövőre lesz száz éve 
annak, hogy a trianoni döntés 
ellenére a falu magyar marad-
hatott, ezért az utókortól a te-
lepülés megkapta a legbátrabb 
falu címet.

Marton Ferenc szülei a kitele-
pítés elől menekülve, kalandos 
úton érkeztek meg Nagycenkre. 
Ő pedig fiatalkorában, 1967-ben 
költözött Sopronba. A Batsányi 
utcai műhelyét 1971-ben nyitot-
ta meg, és azóta is ott dolgozik.

– Sajnos a kárpitosmester-
ség a kihaló szakmák közé tar-
tozik – állapította meg Mar-
ton Ferenc. – Nekünk pedig 

kötelességünk tenni ez ellen. 
Idén nagy örömömre az egyik 
győri szakképző intézménnyel 
szerződést kötöttünk: szeptem-
bertől az egyik diákjuk nálam 
tölti a szakmai gyakorlatát. Val-
lom, nyitni kell a fiatalság felé. 
Így mindenképpen megjelenek 
a Liszt-központban tartandó 
szakmák bemutatóján, a pálya-
választási napon.

Panoráma

Becsületre neveltek
HUSZÁR JUDIT

70, 65 és 50 éve végzett pedagógusok vehet-
ték át emlékdiplomájukat a soproni városháza 
dísztermében. 

Hat nyugdíjas pedagógus vette 
át emlékdiplomáját múlt héten 
a soproni városházán. A jubiláló 
tanítókat, tanárokat kulturális 
műsorral köszöntötték, ebben 
közreműködtek a zeneisko-
la diákjai, valamint Ács Tamás 
színművész. 

– Annak a sok száz tanít-
ványnak a nevében is köszö-
nöm a munkájukat, akiket az 
életre neveltek, és akik hálával 
és szeretettel gondolnak visz-
sza az iskolás éveikre – mond-
ta köszöntőjében a város nevé-
ben Stöckert Tamás főtanácsos. 

Dr. habil Varga László, a Sop-
roni Egyetem Benedek-karának 
dékánja kiemelte: hiteles, példa-
mutató, sikeres és küzdelmekkel 
teli pedagógus életutakat ismer-
tek el. Azok munkáját méltatták, 
akik sokszor nehéz körülmények 
között is vállalták a felelősséget, 
és becsületes életre nevelték ta-
nítványaikat. A dékán utalt arra 
is, hogy Sopronban most talál-
kozik a pedagógusképzés múlt-
ja, jelene és jövője. A padokban 
a korábbi elismert tanítók, taná-
rok ültek, az egyetem Benedek-
karán pedig a jövő pedagógusai. 

A dékán és a főtanácsos 
együtt adta át az elismerő ok-
leveleket, valamint a köszönet 
virágcsokrait. 

Rubindiplomát kapott a het-
ven éve kiállított oklevele után 
Cserjesi Endréné Kiss Ilona Va-
léria tanítónő, történelem tanár. 
Vasdiplomát vehetett át hatvan-
öt éve megszerzett okleveléért 
Korondi Imre középiskolai ta-
nár, Kovács Istvánné, született 
Kovács Éva Gabriella tanítónő 
és Berényi Zoltánné Tóth Piros-
ka általános iskolai tanár. Arany-
diplomával köszöntötték ötven 
éve kiállított oklevele emléké-
re dr. Radványi Ákosné Várkú-
ti Éva általános iskolai tanárt, 
dr. Hegyi Ferencné Horváth Er-
zsébet történelem–angol sza-
kos tanárt.

2019. október 23. szerda 18.00 óra
Széchenyi tér – 1956-os emlékmű
(Esőhelyszín: Liszt Ferenc Kulturális Központ)

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Farkas Ciprián 
polgármester

Közreműködik:
Ács Tamás és Papp Attila színművészek

Néptáncműsor:
Udvarhely Táncműhely
(Székelyudvarhely)

Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulója alkalmából

2019. október 23. szerda 18.00 óra
Széchenyi tér – 1956-os emlékmű
(Esőhelyszín: Liszt Ferenc Kulturális Központ)

 színművészek

Kovács Istvánné, született Kovács Éva Gabriella, Berényi Zoltánné Tóth Piroska, 
Cserjesi Endréné Kiss Ilona Valéria, Korondi Imre, dr. Hegyi Ferencné Horváth 
Erzsébet, dr. Radványi Ákosné Várkúti Éva az emlékdiplomák átvétele után  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Marton Ferenc ismét rangos elismerést kapott FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Gyorstalpaló
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ősszel már a második évada 
kezdődik a soproni gyorstal-
paló városismereti sétának. 
A kezdeményezés sikerét mu-
tatja, hogy egy-egy alkalmon 
akár háromszázan is részt vesz-
nek. Legközelebb november 
elején a Szent Mihály-temetőt 
keresik fel.

A szervezők tavaly nem tit-
koltan azzal a szándékkal hív-
ták éltre a gyorstalpaló soroza-
tot, hogy bemutassák Sopront a 
városba költözőknek. A vissza-
jelzések szerint sikerrel jártak, 
ugyanis egy-egy városismereti 
sétán akár két–háromszázan is 
részt vesznek, köztük olyanok is, 
akiknek nemrégiben lett új lak-
helyük Sopron. A 60–90 perces 
séták mindig más-más helyszínt 
vagy témakört járnak körül, így 
a törzsvendégek élő útikönyv-
ként ismerhetik meg Sopront. 
A program résztvevői tagköny-
vet kapnak, amibe az egyes al-
kalmak után pecsét is jár.

– Egymásra talált a szervezők 
célja és mindazok igénye, akik 
hajlandóak időt és energiát rá-
szánni arra, hogy megismerjék 
gyönyörű városunk rejtett kin-
cseit – mondta lapunknak Sze-
keres Kriszta főszervező. – Így 
minden adott volt ahhoz, hogy 
idén ősszel elinduljon a máso-
dik évad. Az első sétát október-
ben már megtartottuk, akkor a 
fő téma az idén százötven éves 
városszépítő egyesület volt. 

November elején a Szent Mi-
hály-temetőben a híres sopro-
niak sírjait keresik fel, de mű-
vészeti szempontból értékes 
fejfákat is bemutatnak.

Ebben az évadban a sétákat 
májusig minden hónap első 
vasárnapján tartják, a gyüleke-
ző minden alkalommal a Liszt-
központ előtti tér lesz. A rész-
vétel díjtalan. A tervek szerint 
decemberben az egykori sopro-
ni mozik nyomába erednek, de 
felsétálnak majd a Kurucdomb-
ra, valamint felkeresik a Várfal 
sétányt is. 

A városismereti séták tavaly is népszerűek voltak 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Szép és felelősségteljes szakma a műtős 
szakasszisztensek világa. Ők készítik elő a 
műtéthez használt eszközöket, vigyázzák a 
sterilitás szabályait és mindenre odafigyelnek. 

Kórházba senki sem szeret jár-
ni. Oda főleg akkor megyünk, 
ha baj van. A műtőbe, ami a 
kórházon belül az egyik leg-
különlegesebb hely, még ke-
vésbé. Kiss Andrea főműtős-
nő ügyeleti időben naponta 
több órát tölt a Soproni Gyógy-
központ műtőiben. – Felada-
taink szerteágazóak, sokszor 
még az osztályos kollégák sem 
tudják pontosan, mit csinál-
nak a műtős szakasszisztensek 
– mondta Kiss Andrea. – Rö-
viden: mi gondoskodunk ar-
ról, hogy minden elő legyen 
készítve az adott műtéthez. 
Ott legyenek a szükséges ste-
ril eszközök, tálcák és varró-
fonalak. Ahhoz, hogy a meg-
felelő anyagokat készítsük elő, 
ismerni kell az operáció mene-
tét. Nem elég a precíz munka-
végzés, ismerni kell az újfajta 
műtéti technikákat, a külön-
legesebb operációkhoz hasz-
nált fektetési módokat, kor-
szerű anyagokat. Tudásunkat 
folyamatosan naprakészen 
kell tartani. A hivatás team-
munka, a kollégák, a műtős-
női csapat tagjai segítik egy-
mást, jó a kommunikáció és 

ez megkönnyíti a mindennapi 
feladatok elvégzését.

Kiss Andrea főműtősnőként 
a személyzeti beosztásért is fe-
lel, hiszen nemcsak a központi 
műtő napirendjét készíti, de a 
„szatelit” rendszerben működő 
urológiai, nőgyógyászati, gégé-
szeti és szemészeti műtő sze-
mélyzeti kérdéseit is ő intézi.

Andrea 1988-ban végzett az 
akkori Martos egészségügyi 
szakképző iskolában. Mivel a 
családjában többen is dolgoz-
tak ápolóként, szinte magától 

értetődő volt, hogy ő is ezt a 
hivatást választja. – A közép-
iskola egy általános egészség-
ügyi végzettséget adott, utána 
gyakorlatot szereztem, majd 
elvégeztem a felnőtt szaká-
polói képzést – tette hozzá 
Andrea. – Nagyon szerettem 
a sebészet–traumatológián 
nővérként dolgozni. Sok volt 
a munka, de élveztem, sokat 
lehetett tanulni az orvosok-
tól és a tapasztaltabb ápolók-
tól. Úgy gondolom, hogy az ott 
megtanultak jó alapot adtak a 
műtős szakasszisztensi hiva-
tásomhoz, melyet 1994 szep-
tembere óta, azaz immár 25 
éve végzek. Munkám bár fizi-
kailag megterhelő, de szép és 
nemes feladat, hiszen ha köz-
vetve is, de részt veszek a be-
tegek gyógyításában.

Segítő kezek a műtőben

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az élet több területén is régiós szerepe lett Sopronnak 

Meghatározó település
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt években 
Sopron a tágabb tér-
ség meghatározó vá-
rosa lett. Itt van a 
szakképzés központja, 
innen irányítják a me-
gyehatáron is átnyúló 
hulladékszállítást, az 
ivóvízellátást. A Fer-
tő tavi fejlesztés pedig 
az ország legnagyobb 
turisztikai beruházása.

Sopron fejlődik – utakat újíta-
nak fel, kerékpárutak épülnek, 
megszépült a belváros. Javában 
tart az uszoda kivitelezése, fo-
lyamatosan korszerűsítik a böl-
csődéket, óvodákat, iskolákat. 
Játszóterek épülnek, illetve új 
játékelemekkel bővülnek a már 
meglévők. Ha kicsit visszame-
gyünk az időben, láthatjuk, hogy 
az átalakított és felújított Várke-
rület igazi közösségi tere lett a 
városnak. A bekezdés első mon-
data igaz akkor is, ha a városha-
táron túlra tekintünk.

Az elmúlt években Sopron a 
térség, illetve a régió még inkább 
meghatározó települése lett. Né-
hány példa, amelyben a város-
nak döntő szerepe lett.

A Soproni Szakképzési Cent-
rum feladat- és hatásköre szep-
tember elejétől jelentősen 

kibővült: hozzá tartoznak már 
a csornai szakképző iskolák is. 
Így a soproni járás mellett már 
a Rábaköz szakképzésének, gya-
korlati oktatásának megszerve-
zése is a SSZC feladata lett.

A térségben a hulladék begyűj-
tését, elszállítását, feldolgozását 

is Sopronból irányítják. Az STKH 
Kapuvár mellett Vas megye egé-
szében is jelen van. Ott, ahol 
megjelent, a színvonal emelke-
dését hozta magával.

A Soproni Vízmű Zrt. 50 tele-
pülésen szolgáltat, éves szinten 
110 ezer embert lát el mindegy 

hétmillió köbméter vízzel. Emel-
lett 40 településen végzi el a 
szennyvíz kezelését. A hulladék-
kezelés terén már szóba került 
Vas megye, a vízmű is kiterjesz-
tette szolgáltatási körét a szom-
szédos megyére. Bük és térsége 
2013 óta tartozik a céghez.

Sopron közigazgatási terü-
letén, a Fertő tavon zajlik az 
ország jelenleg legnagyobb 
turisztikai beruházása. A ter-
vezett fejlesztések elkészülte 
után Sopron még inkább a ha-
zai turizmus meghatározó köz-
pontja lesz.

A műtő a kórház egyik legkülönlegesebb helye 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Márai Sándor előtt tiszte-
leg a Soproni Petőfi Szín-
ház október 18-tól ok-
tóber 22-ig.
A 30 éve elhunyt magyar 
író világhírű művéből ké-
szült A gyertyák csonkig 
égnek című színpadi játé-
kot Szilágyi Tibor és Szé-
lyes Ferenc főszereplésé-
vel október 18-án és 19-én 
19 órakor tekinthetik meg 
a Liszt-központban. 
A soproni középiskolások-
nak október 21-én és 22-én 
összesen hat alkalommal 
mutatják be a színházban 
Ács Tamás és Papp Attila 
főszereplésével A magány 
változatai című produkci-
ót, mely Hamvas Béla és 
Márai Sándor írásaiból ké-
szült. A szerkesztő-rende-
ző Katona Imre. A Sopro-
ni Petőfi Színház előadása 
a két író portréját rajzolja 
meg. Két alkotót idéz meg, 
két elkötelezett és etikus 
embert, akik a kényszerű 
döntések, a külső és belső 
emigráció útvesztőiben a 
legnehezebbet, s talán az 
egyetlen lehetséges meg-
oldást választották. 
A teátrum rendhagyó szín-
házi klubot tart október 
22-én 18 órakor. A héten 
megkötött együttműködé-
si megállapodás keretében 
ekkor rendezik a Soproni 
Táncfórumot a színházban 
székelyudvarhelyi tánco-
sok közreműködésével.

Márai-
napok 

Parkolók az Aranyhegyen
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tovább bővült a par-
kolóhelyek száma 
Sopronban. Az Arany-
hegyen már használ-
ható a 309 férőhelyes, 
körbekerített, mur-
vás parkoló.

Az aranyhegyi városrészen élők 
egyik régi vágya teljesült a na-
pokban, már működik a Tárczy-
Hornoch Antal utcában kiala-
kított parkoló. A létesítményre 
külön díjszabást dolgoztak ki, 
bővebb tájékoztatás a www.sop-
ron.hu, illetve a www.sopron-
holding.hu internetes oldalakon 
érhető el. 

– A megyei jogú városok kö-
zött ezer lakosra vetítve Sop-
ronban van a legtöbb gépjármű 
– fogalmazott az elmúlt heti át-
adáson dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, fejlesztési 
tanácsnok. – Sopron vezetése 
ezt felismerte, és külön út- és 

parkolóprogramot dolgozott 
ki. Az Árpád utcában megépül 
a 250 férőhelyes parkolóház, va-
lamint a P+R létesítmény a plá-
zánál. Az is elmondható, hogy 
az elmúlt harminc évben nem 
újult meg olyan sok út, mint 
a közelmúltban. A város hatá-
rában épülő M85-ös gyorsfor-
galmi út további fejlődési le-
hetőséget ad a gazdaságnak, a 
turizmusnak. Az úgynevezett 
északnyugati elkerülőnek kö-
szönhetően az ottani városrész-
ben, illetve az Ágfalván élőknek 
nem kell bejönniük a városba, 
ha a határon szeretnének át-
menni Ausztriába. A város má-
sik felében a Szentmargitbánya 

(St. Margarethen) felé vezető út 
teljes szélességében megújul. 
Ugyanez a helyzet Sopron és 
Ágfalva között, de a Harka és 
Sopron közötti utat is rendbe 
tesszük. A példák azt mutat-
ják, hogy világos és végrehajt-
ható koncepcióval rendelkezik 
a városvezetés. 

Péli Nikoletta, az aranyhegyi  
városrész önkormányzati kép-
viselője hozzátette, a közelben 
lakók kedvezményes áron vásá-
rolhatnak éves bérletet. A par-
koló reggel nyolc és este hat óra 
között fizetős, ennek ára órán-
ként húsz forint, a napijegy 200 
forintba kerül; de van lehetőség 
havi és éves bérlet váltására is.

Az elmúlt években Sopron a térség, illetve a régió még inkább meghatározó települése lett
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONMÉDIA

AZ ÉRINTETT UTCÁK: A kedvezményes árú lakossági bérle-
tet az alábbi utcákban lakó magánszemélyek vehetik igénybe: 
Rákosi út (páratlan oldal) 25–61/a-ig, Rákosi út (páros oldal) 
30–50-ig, Nemeskúti út (páratlan oldal) 7–9/d-ig, Nemeskú-
ti út (páros oldal) 2–4-ig, Póda Endre utca, Tárczy-Hornoch 
Antal utca, Vendel Miklós utca, Faller Jenő utca 24-ig, Verő 
József utca, Handler Nándor utca, Mende Gusztáv utca, Ív 
utca, Aranyhegy utca. 

Izgalmas programok várták a gyerekeket és 
a felnőtteket az elmúlt szombaton megtar-
tott szuperhősnapon. A Liszt-központban 
voltak VR-, illetve számítógépes játékok, le-
hetett jelmezben fényképezni, valamint az 
animációs bemutatók mellett képregény-
börze is szórakoztatta a több száz résztve-
vő gyereket, felnőttet. Látványos volt a ro-
bot- és a szuper autók bemutatója. 
A szervezők előzetesen egy rajzversenyt 
is hirdettek, ebben azt kérték a pályázók-

tól, hogy alkossák meg, milyen lenne az ő 
szuperhősük. A terveket a szuperhősnapon 
ki is állították, a látogatók által legjobbnak 
tartott pályamunkákat pedig megjutalmaz-
ták. A tervek szerint a rendezvénynek lesz 
folytatása, ugyanis Sopron kapitány alakját 
szeretnék képregény formájában, egy tör-
ténetbe szőve a közönség elé tárni. Emel-
lett szeretnék a rajzfigurát a maga valójá-
ban, emberi alakban is megalkotni, illetve 
bemutatni.

Szuperhősnap a Lisztben
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EZ LESZ…
Széchenyi Casino 

Október 16., szerda 16 óra, Széchenyi-gimnázium 
A vendég prof. dr. Vékás Lajos akadémikus, professor 
emeritus, 2004-ben Széchenyi-díjat nyert magyar jog-
tudós, a Széchenyi 1958-ban végzett öregdiákja 

Zenés áhítat az Olivastro együttessel
Október 16. 18 óra, Soproni Evangélikus Egyházköz-
ség gyülekezeti háza 

Élménybeszámoló
Október 16. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Vetített képes prezentáció Csehországról – Rovó Péter 
balettművész, koreográfus előadása

AbsZtrAkt SzeRda at Búgócsiga
Október 16. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Rocky – ingyenes filmvetítés
Október 17., csütörtök 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Ajánlót mond Bolla Ádám, a GYIK Rendezvényház ren-
dezvényszervezője

Márai Sándor: A gyertyák csonkig 
égnek

Október 18., péntek 19 óra, Liszt-központ
Színpadi játék Szilágyi Tibor és Szélyes Ferenc fő-
szereplésével
További időpont: október 19. 19 óra 

Őszi geotúra a Soproni-hegyvidéken
Október 19., szombat 9 óra, Brennbergbá-
nya, templom 
A Soproni-hegység geológiai eseményei, érdekességei 
az utolsó 20 millió évben. A túra hossza 8,5 kilométer, 
szintkülönbség: 150 méter.

49. Soproni Ásványbörze
Október 19–20. 10–18 óra, GYIK Rendezvényház 

Jazz & Bor – Sárik Péter & Berki 
Tamás

Október 19. 19 óra, Liszt-központ, PincePont

VII. Soproni Esküvő Kiállítás
Október 20., vasárnap 10–18 óra, Liszt-központ

Talk2night koncert
Október 21., hétfő 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Nyugdíjas Egyetem
Október 22., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens: Botswanai kalan-
dok – Vadvédelmi kutató – szafarin soproni egyetemis-
tákkal című előadása

Solti Kamarazenekar koncertje
Október 22. 18 óra, evangélikus templom

A harkályfélék jelentősége
Október 22. 18 óra, Soproni TIT 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
Soproni Helyi Csoportjának előadása

Mitől beteg az emberi szív?
Október 22. 18.30, GYIK Rendezvényház 
Tóth György spirituális tanácsadó előadása 

Játékláz a Búgócsigában
Október 23., szerda 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Design Hét Sopron 2019 – 
képzőművészeti tárlat

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi” címmel Szántó Ist-
ván festőművész kiállítása. Látható október 24-ig a 
Torony Galériában. 

Népi kézművesség a 
hétköznapokban

Soproni kézművesek és a magyarországi népművé-
szek közös kiállítása. Látható október 24-ig a Liszt-
központban. 

„Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig”
A tárlat november 10-ig látható a Lábasházban, hétfő 
kivételével naponta 14–18 óráig.
A vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum (MKVM), a Kunszentmártoni Helytörténe-
ti Múzeum és a Soproni Múzeum közös tárlata, amely a 
sörgyártás és a sörfogyasztás történetét mutatja be. 

Angyalok szárnyán
Drozsnyik István képzőművész kiállítása. A tárlat de-
cember 31-ig, hétfő kivételével minden nap 10–18 óra 
között látható a Fabricius Galériában. 

Richard Allan Allday a Kentucky Egyetem professzora

Amerikából jöttem

HUSZÁR JUDIT

Nyilvános előadásokat is tart a 
Soproni Egyetem Benedek-ka-
rán egy amerikai professzor. Prof. 
dr. Richard Allan Allday Fulbright-

ösztöndíj keretében érkezett városunkba, 
szakterülete az alkalmazott viselkedéselemzés. 

– Miért pont a Soproni Egye-
tem Benedek-karát válasz-
totta a Fulbright-ösztöndíj 
célhelyszínének? 

– Családommal az Egyesült 
Államokban, Lexington váro-
sában élünk, ahol a Kentucky 
Egyetem professzora vagyok. 
Olyan gyermekekkel foglalko-
zom, akik autizmus spektrum-
zavarral, értelmi fogyatékosság-
gal és viselkedési problémákkal 
küzdenek. A Magyar–Amerikai 
Fulbright Bizottság a pályáza-
ti felhívásban olyan szakembe-
reket keresett, akik pedagógiai 
és pszichológiai tudományte-
rületen tevékenykednek. Az én 
hivatásom és kutatási témám 
épp e két terület kombináció-
ja. A Soproni Egyetem Bene-
dek-karának jó híre van a korai 

gyermekkori nevelés és pedagó-
gusképzés terén, ezért válasz-
tottam ezt az intézményt, ahol 
dr. habil. Varga László dékán úr 
is örömmel támogatta Sopron-
ba érkezésemet.

– Már több mint egy hónap-
ja itt vannak Sopronban, hogy 
érzik magukat? 

– Nagyon szeretjük Sopront! 
Gyönyörű, bájos, tiszta és biz-
tonságos város. Különösen im-
ponáló számunkra a városköz-
pont, a Tűztorony, a gyönyörű 
templomok, a hegyek és a cso-
dálatos ételek! Az emberek is 
nagyon kedvesek, közvetlenek. 
Figyelemre méltó a magyarok 
etikus munkavégzése.

– A saját kutatásai során ho-
gyan tudja majd hasznosítani 
az itt szerzett tapasztalatokat?

– A tapasztalatok hozzájárul-
nak ahhoz, hogy az amerikai 
hallgatókat is felkészítsem a kul-
túrák közötti együttműködésre. 
Szeretnék bekapcsolódni a Sop-
roni Egyetem oktatóival végzett 
közös kutatásokba, bízom ben-
ne, hogy munkánk eredményeit 
az amerikai és az európai tudo-
mányos folyóiratokban is közzé 
tehetjük. Remélem, hogy minél 
több intézményt lesz lehetősé-
gem meglátogatni. Legkisebb 
gyermekünk a magyar–angol 
nyelvű Tudás Vár óvodába jár, 
ahol szülőként is bepillantást 
nyerhetünk a magyar pedagó-
giai gyakorlatba. Lenyűgöző az 
a szeretet és szaktudás, ahogy 
Kiss Eszter, az intézményvezető 
és munkatársai nevelik a rájuk 
bízott gyermekeket.

– A gyermekkori viselkedés-
zavaroknak vannak nemzeti 
sajátosságai?

– A fogyatékosságnak és a vi-
selkedési zavaroknak általában 
nemzetközi jellemzői vannak. 
Az autizmus kiváló példa a kul-
túrák között felismert hasonló-
ságokra. Remélem, hogy itt tar-
tózkodásom során minél többet 
megtudhatok a fogyatékosság-
gal élő gyermekek oktatásáról, 
valamint a család és a nevelők 
számára nyújtott támogató 
szolgáltatásokról. A Benedek-
karon minden kedden és szer-
dán 4 órától nyilvános előadá-
sokra, beszélgetésekre várom 
az érdeklődőket. Végül szeret-
nénk köszönetet mondani Sop-
ron város közösségének a ked-
ves vendégszeretetért!

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

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. 
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, 
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Régi városháza
A Fő téren állt a soproni régi városháza, mely a XV. század-
ban épült. Az 1676-os tűzvész, amely Sopron sok más épü-
letét is tönkretette, ezt az épületet is erősen megrongálta, 
de sikerült helyreállítani. 1833-ban felmérték a városháza 
állapotát, és annak lebontása mellett döntöttek, de ezt kö-
vetően egy időre lekerült a napirendről az ügy. Egy 1855-ös 
jelentés ismét az épület rossz műszaki állapotára hívta fel a 
figyelmet, ezért a városvezetés 1886-ban véglegesen eldön-
tötte, hogy lebontja a régi városházát, mely közel 400 évig 
szolgálta Sopron köztisztviselőit. A város tervpályázatot írt ki 
a városháza új épületére, amelyet a miskolci születésű, Bécs-
ben élő Hinträger Mór és fia, Károly nyert el. Idősebb Stor-
no Ferenc, aki sokat tett a város eredeti képének megőrzése 
és annak visszaállítása érdekében, fellebbezést nyújtott be a 
győztes tervek ellen, ugyanis szerinte az épületet sokkal na-
gyobbra tervezték, mint amire Sopronnak szüksége lenne. 
A közgyűlés azonban ennek ellenére 1892 nyarán elrendel-
te a régi városháza lebontását, amit még abban az évben be 
is fejeztek. Szerencsére az épületből a bontás előtt számos 
értéket megmentettek, így azt a feliratot is, mely egykoron 

a régi városháza homlokzatán volt, ma pedig az 1896-ban, 
a millennium évében felavatott, eklektikus stílusú, új város-
háza udvari kapuja fölött látható és olvasható.
A latin szöveg magyar fordítása:
„Ez a ház a haza királyának és a törvénynek szenteltetett, 
az igazakat törvénnyel segíti, minden ártót megtilt.
Legyen kegyes békéje a Károly király alatt megújított háznak,
amelyből ki-ki hozza az igazságosságnak zálogait.”

Prof. dr. Richard Allan Allday órái népszerűek a Soproni Egyetem Benedek-karán FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A FULBRIGHT-ÖSZTÖNDÍJRÓL
A Fulbright-program posztgraduális oktatási, kutatói ösztön-
díj-, illetve csereprogram, amelyet 1946-ban alapított J. Wil-
liam Fulbright amerikai szenátor. Alapvető célja, hogy elő-
segítse az országok közötti kölcsönös megértést, valamint 
lehetőséget nyújtson tudományos kutatói munkára, szakmai 
gondolatcserére. Ez a világ egyik legrangosabb ösztöndíja, 
jelenleg 155 országban működik. 
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Horváth Ferenc jegyzete

Nem okozott meglepetést a vasár-
napi önkormányzati választás. Aho-
gyan az reálisan várható volt, a Fidesz–KDNP jelöltjei 
kiemelkedően teljesítettek, míg az ellenzéki pártok 
indulói elbuktak, pedig nagyon magabiztosak vol-
tak. Míg 2014-ben egy választókerületben az ellen-
zék nyert, addig a vasárnapi voksoláson mind a 12 
kerületben a Fidesz–KDNP jelöltjei végeztek az élen. 
Sopron új polgármestere, dr. Farkas Ciprián is fölényes 
győzelmet aratott 12.328 szavazattal. A vetélytársa-

ira leadott összesített 
szavazatszám közel 
háromezerrel (2907) 
kevesebb, mint a volt 
tanácsnoknak bizalmat 
adók száma. Összeha-
sonlítva a 2014-es vá-
lasztással, jól látható, 
hogy dr. Farkas Cip-
rián jelentős számú 
plusz szavazatot ho-
zott. A város polgár-
mestere tehát a követ-

kező öt esztendőben dr. Farkas Ciprián lesz, akinek 
a felelőssége rendkívüli, hiszen úgy kell befejezni a 
Modern Sopron Programot, hogy közben már ezen 
túlmutató fejlesztéseket is elindít a város. Elsősorban 
rajta múlik, hogy megőrizze a soproniak bizalmát, 
mert csak összefogva lehet újabb és újabb eredmé-
nyeket elérni. Szokták mondani: könnyebb egy várat 
bevenni, mint megtartani. Lesz tehát dolga bőven. 
Az ellenzék ezen a választáson újabb kudarcot élt át. 
2006 óta minden voksolást elbukott. Hogy miért, azt 
nyilván majd részletesen elemzik a szakértők, de az 
okok között biztosan szerepel majd, hogy egyrészt a 
fideszes városvezetés, ha tetszik, ha nem, de jól tel-
jesített. Az eredményeket mindenki érzékeli, más-
részt pedig, hogy egy óhajtott sikert – véleményem 
szerint – nem lehet féligazságokkal, hazugságok-
kal megalapozni. A választási eredmények azt mu-
tatják, hogy az embereket nem lehet becsapni. Kü-
lön elemzést igényel, hogy a különböző pártok (már 
amelyek korábban is léteztek) miért nem tudtak az 
elmúlt 13 évben bemutatni olyan (polgármester) je-
lölteket, akik legalább személyükben sikerrel szállhat-
tak volna a küzdelmekbe. A választóknak ezért tűnt 
úgy, hogy tudatos és megalapozott építkezés helyett 
rögtönzött politizálást folytattak, s az összefogás lep-
le alatt egymás jelöltjeit „lőtték ki”, így aztán az sem 
biztos, hogy a legalkalmasabbak kerültek a szavazó-
lapokra. A rivalizálás, a hatalomért való marakodás 
vezetett oda, hogy az ellenzék útja végül kettévált. 
A végeredményt tekintve persze teljesen mindegy, 
hogy külön indultak, együtt sem lettek volna sike-
resek. Abban az esetben, ha nem önmagukkal let-
tek volna elfoglalva, akkor nyilván észrevették volna, 
hogy Sopronban az emberek döntő többsége irtó-
zik az ilyen látszatösszefogástól. A hatalom vonzása 
azonban felülírta saját identitásukat, nem számított, 
hogy egy „kalapba” került a szélsőjobb és szélsőbal, 
hátha sikerül valamit kikaparni maguknak. Nos, nem 
sikerült. Már csak azért sem, mert eközben nem tö-
rődtek az emberekkel, nem volt városépítő program-
juk. A „függetlenségüket” hangoztatták, miközben a 
pártok szorításában voltak. Egyikük például egy vide-
óban bizonygatta, hogy miért is kellene Sopronnak 
független polgármester. Aki csak egy kicsikét is jártas 
a politikatörténetben, vagy ismeri Sopron rendszer-
váltás utáni útját, az tudja, hogy egy valóban függet-
len polgármester, legyen az bármilyen tisztességes 
és jószándékú, nem sokra megy egy pártokra alapo-
zott demokráciában. Egészen nevetséges volt az a 
felvétel. Arról nem is beszélve, hogy ebben az eset-
ben, mint fentebb már jeleztem, szó sem volt füg-
getlen jelöltről.
Szóval ez a választás is számos tanulsággal szolgál-
hat – mindenki számára. A következtetések levoná-
sa nyilván nem marad el. A legfontosabb azonban, 
hogy Sopronban folytatódhat a városépítés, -fejlesz-
tés, és ez felülír minden más érdeket.

„A város polgármestere 
tehát a következő öt 
esztendőben dr. Farkas 
Ciprián lesz, akinek a 
felelőssége rendkívüli, 
hiszen úgy kell befe-
jezni a Modern Sopron 
Programot, hogy köz-
ben már ezen túlmu-
tató fejlesztéseket is 
elindít a város.”

Érdekek felett

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

MUNKATÁRSUNKTÓL

Dr. Farkas Ciprián 
Sopron új polgármes-
tere. A Fidesz–KDNP 
jelöltjei mindegyik 
választókerületben 
nyertek. Az ellen-
zék a részleges ösz-
szefogás ellenére sem 
tudott érdemi ered-
ményt elérni. A fi-
deszes pártszövet-
ség tovább erősödött 
városunkban.

A város életét figyelemmel kí-
sérőknek nem okozott megle-
petést, hogy a Fidesz–KDNP 
polgármesterjelöltje nyert, és 
önkormányzati képviselője-
löltjei is jól szerepeltek. Arra 
viszont kevesen számítottak, 
hogy ilyen nagy fölénnyel uta-
sítják maguk mögé vetélytár-
saikat. Nemcsak polgármes-
terjelöltjük, hanem jelöltjeik 
is ötven százalék feletti ered-
ményt értek el. Az ellenzék ak-
kor is vereséget szenvedett vol-
na, ha valóban megvalósul az 
összefogásuk. Így a közgyűlés-
be csak a kompenzációs listá-
ról kerül be egy-egy képvise-
lőjük. E sorok írásakor a még 
nem végleges adatok szerint 
dr. Farkas Cipriánra a válasz-
tók 56,68 százaléka voksolt. Ez 
12.328 szavazatot jelent. Dr. Var-
ga Norbert 38,42 százalékot ért 
el 8355 szavazattal. A harmadik 
jelölt nem érte el az 5 százalé-
kot, mindössze 1066-an voksol-
tak rá. A Fidesz–KDNP még a 
legutóbbi, 2014-es választáshoz 

képest is erősödött az adatok 
alapján. Sopront tehát a követ-
kező öt esztendőben dr. Farkas 
Ciprián vezeti, a közgyűlésben 

pedig a lehető legnagyobb több-
sége lesz a Fidesz–KDNP párt-
szövetségnek. Ez azt is jelenti, 
hogy folytatódhat az a tudatos 

és átgondolt, az emberek több-
sége által támogatott fejlesztési 
politika, amely 2006 óta fém-
jelzi a soproni városvezetést.

Angyalok szárnyán
Megnyílt a Soproni Múzeum 
új kortárs kiállítása a Fabricius 
Galériában. A galéria ifjak so-
rozatát Drozsnyik István tár-
lata szakítja meg. A képzőmű-
vész autodidaktaként kezdte, 
mára már 668 kiállítást tudhat 
maga mögött. A 669. állomás 
Sopron, a város, amely mindig 
örömmel üdvözölte a tehetsé-
get és a művészi alkotni aka-
rást. Az Angyalok szárnyán cí-
mű kamarakiállítás december 
31-ig látható, hétfő kivételével 
minden nap 10–18 óráig a Fab-
ricius Galériában. 

Pénzügyi tudatosság 
A szakemberek tapasztalatai 
szerint a fiatalok a pénzügy te-
rületén jól informáltak, de a 
gyakorlati ismereteik hiányo-
sak. Ennek érdekében már a kö-
zépiskolai oktatásban is egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a pénz-
ügyi tudatosságra nevelés. Az 
egyetemistáknak pedig kiemel-
ten fontos, hogy minél több in-
formációt kapjanak a témával 
kapcsolatban – éppen ezért 
Pénzügyi Tudatosság Diákfóru-
mot tartottak a Soproni Egye-
tem Lámfalussy Sándor Köz-
gazdaságtudományi Karán múlt 
héten. A fórumon a közeljövő 
pénzügyeivel is foglalkoztak.

Sírok rendbetétele
Régi, elhagyott, gondozatlan 
sírok rendbetételével folytató-
dik az Egészséges, emberibb kör-
nyezetért, a Virágos Sopronért 
sorozat. Ezúttal nem előadásra 
hívják az érdeklődőket, hanem 
azt kérik, hogy aki teheti, fogjon 
kapát és metszőollót, és segít-
sen a sírok gondozásában. Első-
sorban olyan emberek nyughe-
lyét teszik rendbe, akik a város 
érdekében tevékenykedtek. Ok-
tóber 17-én és 18-án 15 órakor 
a római katolikus temetőkben, 

október 24-én 15 órától az evan-
gélikus temetőben várják az 
önkénteseket. 

Verseny az otthoni 
sörfőzőknek 
Indul a II. Soproni Sörverseny, 
idén egy különleges sörfajtá-
val, a hop lagerrel diadalmas-
kodhat a legjobb otthoni sörfő-
ző. A megmérettetést második 
alkalommal hirdeti meg a Sop-
roni – a nyertes sörfőző recept-
je alapján készülhet el a Sop-
roni Óvatos Duhaj családjának 

legújabb tagja, ráadásul a meg-
mérettetés győztese egymillió 
forinttal is gazdagodik. A tava-
lyi győztes, Stubna Ágoston re-
ceptje alapján készült Soproni 
Óvatos Duhaj Porter a második 
verseny kihirdetésével egyidő-
ben kerül a hipermarketek pol-
caira. A mintákat október 1-től 
két hónapon át lehet beküldeni, 
és a tavalyi versenyhez hasonló-
an jelentkezhetnek a sörbírák is, 
akik részt vehetnek majd a leg-
jobb hop lagerek értékelésében. 

Idősügyi tudományos 
konferencia
Az öregedés aktuális kérdéseit 
járták körbe a 22. soproni tudo-
mányos tanácskozáson. Az elő-
adók beszámoltak az időskori 
kóros feledékenység, a demen-
cia különböző témaköreiben 
szerzett legújabb kutatási ered-
ményekről, ismeretekről. Szó 
esett arról is, hogy mit tehetünk 
mindezen betegségek, kórtüne-
tek megelőzéséért, kezeléséért. 

A lapzártánk után, kedden vé-
get ért konferenciára meghívták 
a strassbourgi egyetem világhírű 
gerontológusát, Marc Berthelt. 
A háromnapos tanácskozáson 
egy szép évfordulót is ünnepel-
tek: négy évvel ezelőtt, dr. Sütő 
Teréz vezetésével alakult meg a 
Soproni Alzheimer Café.

Heti hírösszefoglaló

D FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sopron polgármestere
dr. Farkas Ciprián

Dr. Farkas Ciprián családjával vett részt a szavazáson FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

SOPRON KÉPVISELŐI:  A közgyűlés tagjai: dr. Farkas Ciprián polgármester. Képviselők: Filep 
Márk, Magas Ádám, Csiszár Szabolcs, Tóth Éva, dr. Simon István, Péli Nikoletta, Sass László, 
Pongráczné Várnai Mária, Juhász Adrienn, Abdai Zsolt, Mágel Ágost, Stöckert Tamás. (Mind-
annyian a Fidesz–KDNP színeiben.) Kompenzációs listáról került a közgyűlésbe: Jakál Adrienn 
(Párbeszéd Magyarországért), Mayer Nándorné, Németh Imre, Simon Zoltán, Supka-Kovácsné 
Holzhofer Tünde. (Ők a Jobbik, az MSZP, a DK, a Lehet Más a Politika, a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom jelöltjei voltak.) A választás részletes adatai a www. valasztas.hu oldalon érhetők el.

Egyetemisták a pénzügyi konferencián 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Nagy-Somlai Helga már gyerekkorában is művésznek készült

Újraálmodott bútorok

KÖVES ANDREA

Ki látna fantáziát egy ütött-ko-
pott hokedliben? Egy jobb napokat 
megélt, ingatag lábú asztalkában? 
Nagy-Somlai Helga, aki szerint a ré-

gi bútoroknak lelkük van.

Boldogan mutat körbe új Ma-
gyar utcai műhelyében az ener-
gikus alkotó: mesés asztalkák, lá-
dák, bohém székek, finom arany 
árnyalatú fiókos szekrényke és 
számos egyedi bútordarab dí-
szíti a helyiséget. Mindegyiknek 
története van, egy közös ben-
nük: viharvert állapotban kerül-
tek Helgához, aki igazi kincsként 
tekint a kiszolgált darabokra. 
Akad, amelyikben rögtön meg-
látja az új külsőt, akad olyan, 
amelyiket hetekig kerülget, és 

olyan is előfordul, amikor ma-
rad a régi design, csak kap egy 
kis frissítést. Az ötlet megszü-
letése után jöhetnek a formá-
láshoz, a csiszoláshoz szüksé-
ges hozzávalók, majd az ecset, a 
festék, a stencil és még számos 
eszköz, a fűszer pedig mindeh-
hez a fantázia. 

– Már gyermekkoromban is 
művésznek készültem, ám az-
tán más irányt vett az életem. 
Felnőtt koromban újra rátalál-
tam az alkotásra – mesélte a 

helART művészeti műhely ala-
pítója. – Amikor építkeztünk, 
alig vártam már a lakberende-
zést. Izgalommal jártam a bú-
torboltokat, de valahogy nem 
találtam rá azokra az egye-
di stílusú, fantáziadús, ugyan-
akkor funkcionális darabokra, 
amelyekre vágytam. Valahogy 
így kezdődött az egész.

Egy Csapodon fillérekért 
megvásárolt régi konyhakre-
denc volt, amit először lefestett 
a lánya születése után. A vendé-
gek elismerően nézték a vidám 
rózsaszín, világoskék csíkos bú-
tort a gyerekszobában. Kezde-
tek óta szakmai segítséget nyújt 
Helgának a férje, aki bútorké-
szítéssel foglalkozik. Most ép-
pen egy eredetileg már nem 
túl impozáns art deco körasz-
talt varázsolt át a kedvenc sütis 

boltja számára különleges da-
rabbá. Emlékezetes volt számá-
ra az is, amikor egy szatyorban 
hoztak hozzá egy meglehetősen 
leromlott állapotban lévő óné-
met tükörkeretet. Sok-sok javí-
tás után festette be finom tür-
kizkék színnel, amivel teljesen 
új külsőt kapott, mégis meg-
őrizte régi lelkét. Később kide-
rült: a megrendelő azért sze-
rette volna megmenteni, mert 
a nagymamájáé volt, a keret-
be pedig nem tükör került, ha-
nem a nagypapájának az 1919-
ben készült katonai fotója. 

Nagy-Somlai Helga emellett 
különböző dekorációs fából ké-
szült tárgyakat, személyre sza-
bott sámlikat is készít. Legújabb 
küldetésének érzi, hogy a tudá-
sát különböző foglalkozásokon 
másoknak is átadja.

Ökoanyu 
háztartása

Mire használható 
a vadgesztenye?

KÖVES ANDREA

Egyre több háztartás-
ban „hadat üzennek” 
a kémiai anyagok-
nak, az adalékanya-
gokat tartalmazó éte-
leknek. Mitől legyen 
tiszta az otthonunk, 
mit kenjünk a bőrünk-
re? Nagy Réka ezek-
re a kérdésekre is vá-
laszt adott. 

A témában már több kötete is 
megjelent a többezres követő-
táborral rendelkező, népszerű 
blogot vezető Ökoanyunak, aki-
nek „Egyszerűen zöld” – mottó-
ja sokat elárul a szemléletéről. 

– Kilenc és fél éve született a 
nagyobbik lányom, ekkor szám-
talan kérdés merült fel bennem 
– mesélte Nagy Réka. – Az előadá-
saimon kendőzetlen őszinteség-
gel szoktam arról beszélni, hogy 
nem készültem könyvekből az 
anyaságra, a gyereknevelésre, 
hittem abban, hogy az adódó 
nehézségeket férjemmel együtt 
megoldjuk. Ezzel szemben az 
sokkal jobban foglalkoztatott, 
hogy hogyan tudom a legbizton-
ságosabb anyagokat használni a 
háztartásomban úgy, hogy egy-
szerre védjem a családomat és 
a környezetet is. Elkezdtem ke-
resni a szelídebb és egyben Föld-
barátabb megoldásokat. Ne gon-
dolja senki, hogy valami egészen 
új dologról van szó, hiszen a régi 
háztartási könyvek is tartalmaz-
nak hasonlókat, csak párszor ki-
csit meg kell reformálni, át kell 
dolgozni a recepteket. 

Ökoanyu számtalan hasz-
nos tanácsot ad a természetes 

tisztító- és mosószerek elké-
szítésére, arra, hogy miként 
keverjünk ki magunknak egy 
bőrtápláló testradírt vagy akár 
egy vegyszermentes szúnyog-
riasztót illóolajokkal. Ki hitte 
volna, hogy a szódabikarbóna 
igazi csodaszer? Alkalmas az 
ezüst tisztítására, a lábas súro-
lására, hatékony a felmosásnál, 
a hűtőgép takarítására és szag-
talanítására, illatos fürdőbom-
ba alapanyaga lehet, de enyhébb 
dugulásokat is orvosolhatunk 
vele. Vajon mitől olyan szép 
csillogóak a felületek Nagy Réka 
otthonában? A citromsav, teafa 
és citrom illóolaj mellett egy kis 
vodka is kerül a tisztítóelegybe, 
az eredmény önmagáért beszél. 

Ha elmélyedünk Ökoanyu 
világában, akkor szép lassan 
búcsút vehetünk a bőrünkkel 
érintkező ipari kemikáliáktól, 
nem szennyezzük a bennün-
ket körülvevő belső terek leve-
gőjét, és hulladéktermelésünk 
is jelentősen csökken.

MADARÁSZ RÉKA

Városunk több óvodájában gyűjtik a vadgesz-
tenyét. A termésben lévő anyagokat korábban 
mosáshoz és ragasztónak használták, ma már 
főként gyógyászati célokra alkalmazzák.

Lassan a végéhez közeledik a 
gesztenyeszezon. Közismert, 
hogy a szelídgesztenyéből re-
mek ínyencségek készíthetők, 
azt azonban már kevesen tud-
ják, hogy a vadgesztenye is 
rendkívül hasznos készítmé-
nyek alapanyagait tartalmaz-
za. Ezért is gyűjtik a termést az 
ovisok a kis vödreikben. 

– Az óvodánkban már hagyo-
mányossá vált gesztenyegyűj-
tés elsősorban családi program. 
Volt ugyan néhány bátor óvóné-
ni, aki szülői segítséggel kivitte a 
gyerekeket az erdőbe, de jellem-
zőbb, hogy a szülők hozzák be a 
termést, mi bezsákoljuk, majd 
elszállíttatjuk – tudtuk meg Za-
mostny Mónikától, a Trefort Té-
ri Óvoda Jereváni Kék Tagóvodá-
jának vezetőjétől. – Volt olyan 
év is, amikor gesztenyegyűjtő 
versenyt szerveztünk annak ér-
dekében, hogy a szülőket közös 
program szervezésére motivál-
juk, ez azonban az óvodások kö-
rében nem szerencsés. 

A vadgesztenye nemcsak mó-
kás figurák összeállítására, ha-
nem egyéb célokra is felhasznál-
ható. Dr. Bartha Dénes egyetemi 
tanár elmondta: a vadgesztenye 
magja két sajátos anyagot tar-
talmaz: a szaponint és a közis-
mertebb keményítőt. Amikor 
a lehullott gesztenyét az autók 
eltapossák, és esik az eső, a két 
anyag kicsapódása miatt habzik 
az út. Szaponintartalma miatt a 
gesztenye szétnyomott magját 
korábban kelmék mosására al-
kalmazták. A mag és a héj tar-
talmaz még cserzőanyagot is, a 
kivont csersavval régen bőröket 
cserzettek. A szaponint és a ke-
ményítőt együtt kipréselve dext-
rinnek hívják, amit ragasztónak 
használtak. Ma már a vadgesz-
tenyét főként gyógyászati alap-
anyagként hasznosítják: érrend-
szer-erősítő krémet állítanak elő 
belőle, amely visszérgyulladás, 
trombózis, lábszerfekély kezelé-
sére alkalmas és gyógynövény-
boltokban kapható.

Zöld Sopron

Veszélyben az őshonos fajok
KÖVES ANDREA

Nagy pusztítást vé-
geznek a hazai nö-
vény- és állatvilágban 
azok az inváziós fajok, 
amelyek más földré-
szekről idekerülve ki-
szorítják az őshonos 
élőlényeket, meg-
bontják a közössége-
ket. Erre a problémára 
világított rá a Sopro-
ni Egyetem amerikai 
vendégprofesszora.

G. Keith Douce, a georgiai egye-
tem professzor emeritusa évti-
zedek óta folytat kutatásokat az 
inváziós fajokkal kapcsolatban. 
Az elmúlt években többször 
is járt a Soproni Egyetemen, 
a témához kapcsolódó kurzu-
sokat tartott. Az elmúlt hetek-
ben ismét az erdőmérnöki kar 
vendége volt.

– A kontinenseken átívelő 
együttműködés nagyon fon-
tos, mert hiába az óriási tá-
volság, sokszor ugyanazokkal 
a problémákkal nézünk szem-
be, hiszen az inváziós növé-
nyek vagy állatok jelentős része 

Ázsiából jön, és ugyanúgy beke-
rül Amerikába, mint Európába 
– emelte ki a professzor. – Erre jó 
példa a szelídgesztenye betegsé-
ge, amely Amerikában teljesen 

kipusztította ezt a fafajt. Mind-
ez komoly károkat okoz Európá-
ban, így Magyarországon is, de 
itt sikerült megtalálni a megfe-
lelő védekezési módszert.

Ugyancsak inváziós gom-
ba okozta a szilfák pusztulá-
sát, amely hazánkban is jelen-
tős volt. A kőrisfák is hasonló 
problémákkal néznek szembe 
Amerikában és hazánkban, míg 
ott egy rovar, addig nálunk egy 
gomba okozza a kárt. G. Keith 
Douce, illetve az őt vendégként 
fogadó prof. dr. Lakatos Ferenc 
szerint ezért is nagyon fontos 
az együttműködés. Az inváziós 
fajok emberekre is veszélyesek 
lehetnek, így a hazánkban meg-
jelent, eredetileg Ázsiában élő 
szúnyogok betegségeket hor-
doznak, de a mezőgazdaságban 
is nagy károkat okoznak. A sop-
roni kerteket díszítő buxusok 
pusztulását is egy inváziós faj, 
a puszpángmoly okozza.

A kutatók azt is vizsgálják, 
hogy miként terjednek ilyen 
intenzíven ezek a fajok. A ta-
pasztalat szerint elsősorban az 
ember által közvetlen vagy köz-
vetett módon kerültek át egyik 
kontinensről a másikra. Ez tör-
ténhet például úgy is, ha egy nö-
vényt dísznövényként hoz haza 
valaki, hogy a kert éke legyen, 
arra azonban nem gondol, hogy 
egy idő után kiszabadulhat a 
kártevő a hazahozott növényből 
a környéken lévő területekre, és 
ezután már nincs megállás.

Nagy Réka 
FOTÓ: SZILÁGYI STEFI

Nagy-Somlai Helga a közelmúltban egy art deco körasztalt varázsolt át a kedvenc sütis boltja számára 
különleges darabbá

Az amerikai professzor ezt a kőrisfát is vizsgálta, 
amelynek a pusztulását egy inváziós faj okozta 
FOTÓ: KÖVES ANREA
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1994
Újra ragyog a Pannonia
Néhány év után újra ragyog 
Sopron patinás szállodája, a 
Med Hotel Pannonia. A koráb-
ban életveszélyessé nyilvání-
tott épületben működő fogá-
szati rendelő is a végóráit élte. 
Az ott dolgozó, a Nyírségből a 
cívisvárosba költözött fogorvos 
házaspár, dr. Fodor Zsuzsanna 
és dr. Szilágyi László a rendelő 
továbbélését a szálloda meg-
mentésében látta. Ezért úgy 
döntöttek, hogy indulnak az 
értékesítésre kiírt pályázaton, 
és kemény csatározások után 
megvették a romhalmazt. A 
szombati átadáson a meghí-
vott vendégek csodálattal néz-
hettek körül a nevében is jelzett 
gyógyszállóban, ahol az orvosi–
fogorvosi rendelők és kozme-
tikai szalon mellett a lélek is 
megpihenhet. Méghozzá az 
első emeleten megnyitott galé-
riában, ahol már március óta 
havonta váltják egymást tár-
lataikkal a neves művészek. Az 
átadási ünnepség már délelőtt 
elkezdődött Sebestyén Sándor 
Széchenyit ábrázoló bronzszob-
rának felavatásával, majd dél-
után a hotel átadását jelképező 
kék szalag átvágásával folyta-
tódott. Ezután a társaság fel-
vonult az emeleti galériaava-
tóra, ahol Lieber Éva festő- és 
textilművész, valamint Somos 
Miklós festőművész tárlatát 
tekinthették meg. Este nyolc 

órára ruhát váltottak a vendé-
gek és az étterembe vonultak. 
A mindaddig titokként kezelt 
menüre a pezsgős aperitif után 
derült fény. Az átadási ceremó-
nia a szombat déli nyitott ház 
programmal zárult, ahol a sop-
roniak megnézhették a város 
újjászületett, patinás szállo-
dáját, amelynek tulajdonosai 
már ugyanolyan lokálpatrió-
tákká váltak, mint az őslako-
sok. (Kurír)

1969
Két új boltot kap Sopron
A  G y ő r – S o p r o n  m e g y e i 
Ruházati Kiskereskedelmi 
Vállalat a közeljövőben két új 
boltot nyit Sopronban. Az egyik 
üzlet a Lenin körút folytatásán, 
a Hátsókapu utca 3. szám alatt 
lesz. A régi házat azon a helyen 
lebontották és az emeleti részen 
lakásokat építenek. A földszinti 
részen, mintegy 80 négyzetmé-
teres területen 700.000 forint 
költséggel gyermekcipőboltot 
nyit a vállalat. A másik üzlet a 
Lenin körúton lesz. Egy foghíjas 
házhelyen háromemeletes szö-
vetkezeti lakóház készül. Ennek 
a földszintjén női és férfi divat-
árubolt létesül 800.000 forint 
költséggel. (Kisalföld)

1919
Soproni küldöttség  
az ántántnál
Ma délután népes soproni 
küldöttség kereste föl George 

Clarkot, az ántánt teljhatalmú 
megbízottját. A kü ldöttsé-
get Thurner Mihály dr. sop-
roni polgármester vezette, aki 
Sopron népének azt a kíván-
ságát tolmácsolta, hogy nem 
akar Ausztriához tartozni. 
Clark megígérte, hogy a sopro-
niak kívánságának szószólója 
lesz Párisban, s reméli, hogy a 
kívánság teljesülni is fog. (Friss 
Újság)
Letartóztatott terrorista
A detektívek letartóztat-
ták fővárosi lakásán Hegyesi 
János vasmunkást. Hegyesi 
Corvin (Klein) Ottó társaságá-
ban volt, amikor ez a soproniak 
és Sopron vidékiek ellenforra-
dalmának letörésére Sopronba 
utazott. A soproni ellenforra-
dalom vérbefojtása után a 
környékbeli községekre Corvin 
(Klein) Ottó hadisarcot vetett 
ki, és a hadisarcok beszedésével 
Hegyesi Jánost bízta meg. Iván 
községre másfél millió korona 
készpénz, tömérdek élő állat 
és élelmiszer sarcát vetette ki. 
Hegyesi kilenc emberével ment 
ki a helyszínekre, hogy behajtsa 
a sarcot, mindeközben több 
parasztgazdát is kivégeztetett. 
A proletárdiktatúra bukása 
óta Hegyesi bujdosott, de teg-
nap hazament családjához és 
ekkor történt a letartóztatása. 
(Magyarország)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Ősbemutató: Hiánypótló előadás a Petőfi Színházban

Zenta, 1697. rockopera

PLUZSIK TAMÁS

Az elmúlt héten a diákbérlet-tulajdonosok 
előtt tartották a soproni ősbemutatóját a Zen-
ta, 1697. című rockoperának. A Zentai Ma-
gyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Szín-
ház koprodukciójában készült előadás az 1697. 
szeptember 11-i történelmi események előtt 
tiszteleg. 

– Mindig is érdekelt a magyar 
történelemnek ez az izgalmas és 
kevésbé előtérbe helyezett idő-
szaka. Nagy kihívást jelentett 
számomra magának a csatá-
nak, valamint annak jelentősé-
gének zenei ábrázolása – nyi-
latkozta a Ghymes együttes 
alapító tagja, a rockopera zene-
szerzője, a Kossuth-díjas Szarka 
Gyula. – A kilencvenperces ze-
nei anyagban a stílusok átfedik 

egymást, mégis egységes, mai 
fülnek szóló hangzásvilág létre-
hozására törekedtem.

– Történelmi témájú, minősé-
gi, zenés színházi mű született, 
amely egyúttal hiánypótló is. 
Nemcsak amiatt, mert egy világ-
történelmi jelentőségű, győztes 
csatára emlékezhetünk így, ha-
nem azért is, mert ennek segít-
ségével újraélhető az identitá-
sunk is – mondta Pataki András, 

a darab rendezője, a Pro Kultú-
ra igazgatója. – A téma egyút-
tal üzenet is mintegy a jövő fe-
lé egy olyan korból, amikor az 
együttműködés megállította a 
török hódítást.

A főbb szerepekben Vastag Ta-
más, Stéphanie Schlesser, Béke-
fi Viktória, Demeter Helga, Wi-
scher Johann, Szomor György, 

Savanyu Gergely, Papp Attila, 
Nagy Gábor, Horányi László, Kó-
sa Zsolt és Major Zsolt látható. 
A produkcióban a Sopron Balett 
tagjai mellett vajdasági néptán-
cosok, valamint soproni gyere-
kek is részt vesznek.

A darabot felnőtt bérletben 
decemberben tűzi műsorára a 
soproni teátrum.

Kultúra, művészetek

SZABÓ ZSUZSANNA:
Rendszeresen eljárok a ki-
állításokra, és minden bi-
zonnyal elmegyek a Fes-
tőteremben megnyíló őszi 
tárlatra is. Az elmúlt évek-
ből az első Munkácsy-kiál-
lítás tetszett a legjobban, de 
szeretem a Macskakő Gyer-
mekmúzeumot is.

KULCSÁR-KATZER  
KATALIN: 
Kisfiammal és a barátnőm 
gyermekével az elmúlt hé-
ten bábszínházban voltunk. 
A gyerekek élvezték. Aztán, 
ahogy nő Flórián, úgy járunk 
majd a nekik szóló kiállítá-
sokra is. Mi, felnőttek leg-
utóbb a várkerületi fotós tár-
latot néztük meg.

GULYÁS JÓZSEF: 
Háromnapos kirándulásra 
érkeztem a családommal 
Sopronba. Most inkább az 
épített környezetet, a bel-
várost, illetve a térség ne-
vezetességeit tekintjük meg. 
Odahaza, Pécsen azonban 
megnézem a kiállításokat.

MÉSZÁROS ENIKŐ:
Mivel idén kezdtem az első 
évfolyamot a Benedek-ka-
ron, így elsőként az ottani, 
tematikus tárlatot tekintet-
tem meg. Tervezem, hogy 
Sopronban elmegyek majd 
például a Festőterembe is. 
Lakóhelyemen, Csornán 
több tárlaton is voltam.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Jár kiállításokra?

Őszi tárlat huszadszor
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A magyar festészet napjától, 
azaz október 18-tól lesz látha-
tó Sopronban a XX. Őszi Tárlat. 
A Festőteremben este hat óra-
kor kezdődő megnyitón Soltra 
E. Tamás szobrász- és éremmű-
vész mond beszédet. A kiállítás 
november 3-ig hétfő kivételé-
vel naponta 10–18 óra között te-
kinthető meg.

A szervező Pro Kultúra még a 
nyáron tett közzé egy nyílt fel-
hívást. Ebben a technikára vo-
natkozó kikötés nem volt, így 

változatos képanyag gyűlt ösz-
sze. A pályázatra az ország min-
den pontjáról érkeztek művek. 
Tóth Csaba, Munkácsy-díjas fes-
tőművész lapunk megjelenésé-
nek idején 46 művész 110 alko-
tása közül választja ki azokat, 
amelyeket majd bemutatnak a 
Festőteremben.

– Az őszi tárlat több külön-
legességet is tartogat – mond-
ta lapunknak Soltra E. Tamás. 
– Hazánkban ritka az olyan 
kiállítás, amelyen egyszerre 
mutatkozhat be profi és ama-
tőr alkotó. Ez olyan eredeti 

hangulatot ad, amely tovább 
fokozza a befogadó művészi 
élményét. Másrészt a helyiek, 
illetve az iskolavárosban tanuló 
diákok élőben, a maga valósá-
gában találkozhatnak a kortárs 
művészettel. 

Soltra E. Tamás kiemelte, az 
őszi tárlatok megnyitóira ha-
gyományosan sok helyi polgár 
látogat el. Idén is minden bi-
zonnyal ez lesz a helyzet, hiszen 
négy éve volt a tizenkilencedik 
tárlat, így mind a szakma, mind 
a közönség részéről felfokozott 
érdeklődés tapasztalható.

A ZENTAI CSATÁRÓL: Savoyai Jenő 1697. szeptember 11-
én lepte meg a Tiszán félig átkelt török sereget. Egy hídfő-
nél beszorították a sáncok közé a török gyalogságot, akiknek 
az átvonulását ágyútűzzel akadályozták meg. A visszavonu-
lást elvágták a hajóhíd lerombolásával. A törökök harminc-
ezer embert vesztettek, elesett Elmas Mohamed nagyvezér 
is. A török sereg létszáma 140 ezer, a császári hadseregé pe-
dig mintegy 70 ezer lehetett. Óriási volt a hadizsákmány: lő-
szerrel felpakolt kocsik, ágyúk, 62 hajó, nyolcezer ló, 28 ezer 
kilogramm lőpor, 12 ezer élő marha és teve, valamint a török 
hadipénztár is Savoyai Jenő birtokába került. 

Fellépőkkel és nézőkkel együtt több mint ezren vettek részt a GYIK Ren-
dezvényházban megtartott 27. idősek nemzetközi kulturális találkozóján, 
illetve kiállításán. Horváth Gézáné főszervező lapunknak elmondta, szín-
vonalas produkciókat láthatott közönség. Az eseményre Erdélyből és Felvi-
dékről is érkeztek magyar meghívottak. A napot jó hangulatú bál zárta.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Idősek kulturális találkozója

A rockopera záróképe FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Újra országos bajnokok  
az STC tornászlányai

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megvédte országos bajnoki címét a Sopro-
ni Torna Club serdülő „A” csapata. A fiatal höl-
gyek a tavaszi forduló után első helyről várták 
az őszi országos bajnokságot.

Kőhidiné Fleck Szilvia, az STC 
szakosztályvezetője hangsú-
lyozta: a felkészülés során nem 
szerettek volna túl nagy terhet 
tenni a lányok vállára, ezért csak 
azt kérték tőlük, hogy nyújtsák 
a tudásuk legjavát, hiszen vé-
gig alázatosan és nagy szorga-
lommal készültek. Igazi csa-
pattá értek a lányok, lelkileg 

sokat segítették egymást a fel-
készülés során.

– Összességében nagyon jól 
sikerült a felkészülés, ezért a lá-
nyok és az edzők is bíztak a jó 
eredményekben – mondta a 
szakosztályvezető. – Titkos vá-
gyunk az országos bajnoki cím 
megvédése volt. A Csete Luca, 
Kerényi Dzsenifer, Pölz Tímea, 

Soós Vivien, Sugár Krisztina al-
kotta együttes végül nagy fö-
lénnyel nyerte a 17 csapat kö-
zül az országos bajnoki címet. 
Kemény lelki és fizikai munka 
volt ez versenyzőnek, edzőnek 
és szülőnek egyaránt.

A csapatverseny mellett az 
egyéni küzdelmekben is sikere-
sek voltak a soproni tornászok. 
Sugár Krisztina egyéni összetett-
ben bajnok lett, emellett maga-
biztos gyakorlatával gerendán 
is megnyerte a versenyt, ug-
rásban pedig 2. helyezést ért el. 
 Soós Viviennek ezüstös napja 
volt: egyéni összetettben, kor-
láton és gerendán is a dobogó 2. 

fokára állhatott. A Gigler Bianka, 
Hujber Hanna, Schey Dorottya, 
Varga Regina, Vidó Hanna ösz-
szetételű, serdülő „B” csapat a 
tavaszi fordulóhoz képest jóval 
több pontot gyűjtött és a 10. he-
lyen végzett. Az ifjúsági tornász 
csapat: Horváth Alexa, Maráczi 
Hanga, Máté Dorka és Vida Bian-
ka rövid felkészülés és több ki-
sebb sérülés után nagy elszánt-
sággal indult neki a versenynek 
és végül a pontszerző 6. helyet 
szerezte meg. Nekik 2020-ban 
már a dobogó lesz a cél. A szak-
vezetés nagy örömére Vida Bian-
ka gerendán országos bajnoki cí-
met ünnepelhetett.

A sport nagy 
tanítómester
MADARÁSZ RÉKA

A sikernél jóval fontosabb a hozzá vezető út 
– vallja Kapás Boglárka és Telegdy Ádám. Az 
úszók múlt héten csütörtökön interaktív be-
szélgetés során meséltek élményeikről a Sop-
roni Egyetemen.

Kapás Boglárka világ- és Euró-
pa-bajnok, olimpiai bronzérmes 
úszó és Telegdy Ádám többszö-
rös magyar bajnok, olimpikon 
úszó először tett eleget a Sop-
roni Egyeteméhez hasonló fel-
kérésnek. Mindketten az ELTE 
pszichológia szakos hallgatói. 
A személyes hangvételű beszél-
getés főként az úszók pályafu-
tására vonatkozott, az elhang-
zottakat prezentációval tettek 
szemléletesebbé. 

– A siker titka az, hogy az em-
bernek legyen egy célja, egy ál-
ma, amiért képes mindent 
megtenni. És ha ez megvan ben-
nünk, az már önmagában siker 
– mondta Bogi. – Kisgyermek-
korom óta mindig is az volt a 
legnagyobb álmom, hogy egy-
szer olimpiai bajnok legyek. 
Ahogy azonban egyre köze-
lebb kerülök hozzá, úgy egyre 
jobban tudom értékelni azt az 
utat is, ami mögöttem van. Na-
gyon örülök annak, hogy élvezni 
tudtam mindvégig, és hogy na-
gyon szép eredményeket értem 

el közben, amelyekre büszke va-
gyok. Ezért úgy gondolom, nem 
fogok csalódni, ha nem leszek 
olimpiai bajnok. Jó, hogy volt ez 
a cél, mert ez húzott, de ennél 
sokkal fontosabb, hogy mind-
végig élveztem.

Ádám célja pontszerző helyet 
elérni a következő olimpián, de 
ő is csak Bogit tudja megerősí-
teni: nagyon élvezi a sportot, 
mindazt, ami vele jár, ezért 
nem feltétlenül lesz világvége, 
ha a cél nem jön össze. Mind-
ketten úgy gondolják, megérte 
meghozni a rengeteg áldozatot, 
amivel az élsport jár. 

– Nagyon sok mindenre meg-
tanít a sport – fejezte be Bogi. 
– Ha az ember esetleg úgy érzi, 
hogy többet tesz bele, mint amit 
kivesz, azt máshol visszakapja. 

A legnagyobb értékek, ame-
lyeket megtanultak értékelni 
az úszók: a küzdés, a kitartás, 
az alázat és a képesség, hogy 
dolgozzunk és mindent fel-
áldozzunk azért, amit el aka-
runk érni. 

Sport

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Major köz 3. II/19. szám alatti
(szociális helyzet alapján időskorúak részére) 

1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel,
26 m2-es, összkomfortos lakásra 

(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 2.260.000 Ft)
A lakás megtekinthető

2019. október 22. (kedd) 10.30–11.00 között

Sopron, Bal�  u. 27. fszt. 8. szám alatti
(szociális helyzet alapján)

1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, 26 m2-es komfortos lakásra.
A lakás megtekinthető

2019. október 22. (kedd) 9.30–10.00 között

• • • • • • • • • • • • • • • •

A pályázatok benyújtási határideje:
2019. november 6. (szerda) 8.00–12.00 és 13.00–16.00 között

A pályázati kiírás átvehető és bővebb tájékoztatás kérhető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,

Sopron, Új u. 3.  (Tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeptember végén 
Győrben rendez-
ték meg az ökölví-
vó serdülő országos 
bajnokságot. Az 53 
résztvevő egyesü-
let között ott volt a 
Gyevát SE is. A sop-
roni fiatalok öt érmet 
gyűjtöttek. 

Pete László, a Gyevát SE szakosz-
tályvezetője elmondta: a lányok 
versenyében Kovács Nikolett (70 
kilogramm) megvédte bajnoki 
címét, meggyőző teljesítmény-
nyel gyakorlatilag átgázolt a me-
zőnyön. Így az idén Eb-bronzér-
mes Kovács Nikolett az egyesület 
első női versenyzője, akinek sike-
rült a címvédés. Kallós Anna (57 
kilogramm) végre azt bokszol-
ta, amit tud, a döntőben a tava-
lyi bajnokot megfosztva címétől, 
szintén aranyérmes lett. Kelle-
mes meglepetésre Simon Dorina 
(63 kilogramm) döntőbe jutott, 
ám nagyot küzdve alulmaradt, 
így ezüstérmet szerzett. 

A fiúknál a debütáló  Csorba 
Benjamin (44,5 kilogramm) 

bronzérmet szerzett. Vass Le-
vente (52 kilogramm) a tavalyi 
bronzérme után döntőt vívott, 
de pontozással (4:1) alulmaradt. 
Vass szorítóbeli teljesítménye 
folyamatos fejlődést mutat. 

– Az érmek értékét eme-
li, hogy minden eredmény 

mögött kemény és alázatos 
munka van – tette hozzá Pe-
te László. – Örülök, hogy ez a 
munka most sok győztes mér-
kőzéssel párosult. A Gyevát SE 
csapata ezzel a kiváló teljesít-
ménnyel az összesített pont-
versenyben az Eger SI és a KSI 

mögött a harmadik helyen 
végzett, a Vasas SC-vel azo-
nos pontszámot szereztünk. 
Ez már csak azért is komoly si-
ker, mert olyan patinás egyesü-
leteket utasítottak maguk mö-
gé, mint az FTC, a Kecskemét SC, 
vagy a Debreceni VSC.

Kiváló gyevátos bokszolók

A Gyevát SE fiatal ökölvívói kiváló eredményeket értek el: 5 érmet szereztek  
a serdülő országos bajnokságon

Telegdy Ádám és Kapás Boglárka  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A bajnok tornászcsapat tagjai (b-j): Soós Vivien, Pölz Tímea, Kerényi Dzsenifer, Sugár Krisztina, Csete Luca
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Vereséggel folytatta szereplését a férfi NB I. A csoportos bajnokságban 
a Sopron KC. Sabáli Balázs együttese az utolsó negyedben maradt alul a 
Debrecen elleni mérkőzésen.

A soproni vezetőedző eltiltása 
miatt nem ülhetett a kispadra, 
helyette Bors Miklós másodedző 
meccselt a DEAC ellen. Az SKC-
ban mindkét magas ember, Jo-
nes és Carter is a kezdőcsapatba 

került, Pitts viszont csak a kis-
padról szállt be. Mindkét közép-
játékos szorgalmasan gyűjtötte 
a pontokat, a meccset Jones 14, 
Carter pedig 17 ponttal zárta. Az 
első félidő kiegyenlített játékot 

hozott, egyik csapat sem tudott 
ellépni ellenfelétől, nagyszünet-
ben a hazaiak vezettek három 
egységgel (41–38).

A fordulás után folytatódott 
az addigi koreográfia: nagy csata 

dúlt a pályán, hol egyik, hol pe-
dig a másik együttes vezetett 
2–3 egységgel. Az utolsó negyed-
ben aztán teljesen összezuhant 
az SKC: a debreceni játékosok 
– elsősorban Tóth Ádám – szin-
te tetszés szerint találtak a sop-
roni gyűrűbe, miközben a ven-
dégek részéről alig estek kosarak. 
A húsz pontot is elérte a különb-
ség, amely valamelyest csökkent 
a végére, de így is nagy pofon-
ba szaladt bele az SKC Debre-
cenben. A végeredmény: DEAC 
– SKC: 87–71.

– Két és fél negyeden át ját-
szottunk úgy, ahogy azt elter-
veztük – mondta a vereség után 
Bors Miklós másodedző. – Az 
utolsó negyedben nagyon las-
san kosárlabdáztunk, így nem 
lehettek hatékonyak a támadá-
saink. A belső játékosok hozták 
a pontokat, kintről azonban ma 
nem kaptak támogatást, nagyon 
gyengén dobtunk.

Az SKC legközelebb szomba-
ton 18 órától lép pályára, követ-
kezik a kék-fehérek nyugati rang-
adója, a Sopron–ZTE találkozó.

RÁZÓ LÁSZÓ

Két győz-
tes mecs-
csel foly-
tatta 

baj noki szereplését 
múlt héten a Sop-
ron Basket. A baj-
nokcsapat a hé-
ten kezdi meg az 
Euroliga-szereplést. 

Gáspár Dávid tanítványai az 
MTK otthonában a vártnál ki-
csit nehezebben lendültek bele, 
az első negyed után a fővárosi 
kék-fehérek vezettek 6 ponttal. 
Innen aztán már átvette az irá-
nyítást a bajnokcsapat, és végül 
magabiztosan nyerte az össze-
csapást, a végeredmény: TFSE-
MTK – Sopron Basket: 65–87.

Hazai pályán aztán az ELTE-
BEAC Újbuda volt az ellenfél. Ez 
a találkozó jelentette a főpróbát a 
szerdán induló Euroliga-szezon-
ra. A soproni csapat már az első 
negyedtől megmutatta erejét. 
A két center, Tina Krajisnik és Ha-
tár Bernadett is jól játszott a talál-
kozón, sok ponttal, lepattanóval 
segítette a csapatot, így nagyszü-
netre már 20 pontos különbség 
alakult ki (44–24).

Fordulás után volt egy rövid 
holtpont a soproni csapat játé-
kában, ezután azonban ismét 

magas fokozaton játszottak. 
A vezetőedző pedig arra is fi-
gyelhetett, hogy a fiatalok is 
elegendő játékidőt kapjanak. 
A büntetőkkel kicsit hadilábon 
állt a hazai együttes, viszont sok 
volt a szerzett labda,  January 
pedig igazi játékmesterként 

7 gólpasszt osztott ki a meccsen. 
A végeredmény: Sopron Basket 
– ELTE-BEAC Újbuda: 82–46.

– Az MTK ellen kicsit beragad-
tunk a meccs elején, pedig erre 
külön felhívtam a lányok figyel-
mét – mondta Gáspár Dávid ve-
zetőedző. – A hazai találkozón 

minden nevezett játékos lehe-
tőséget kapott, ez nyilván azzal 
jár, hogy megbontjuk a leghaté-
konyabb ötösünket, és vannak 
gyengébb periódusok is a játé-
kunkban. Ezzel együtt most már 
a szerdai Euroliga-meccsre ké-
szülünk, ami óriási kihívás.

A Sopron Basket csapatára két 
kemény, idegenbeli meccs vár a 
héten: szerdán este a franciaor-
szági Montpellierben lépnek pá-
lyára az Euroligában, vasárnap 
pedig Győrben játszanak újabb 
bajnoki mérkőzést a  Gáspár 
tanítványok.

LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Október 16., szerda 
14.30 tóparti 
sporttelep, Halász 
Miklós Sporttelep
Általános iskolai 
bajnokság III–IV., 
illetve V–VI. korcsoport

Tollaslabda
Október 19., szombat 
10 óra, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola
Nyugati 1. csoport, 
1. forduló

Teke
Október 19., szombat 
14 óra, Győri 
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók 
SE – Topido 
Nagymizdó SE
Október 20., vasárnap 
10 óra, Győri 
úti tekepálya
Scarbantia SE 
– Pápai Vasas SE

Labdarúgás
Október 19., szombat 
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Mondo 
Bútorház Vitnyéd

Kosárlabda
Október 19., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Zalakerámia ZTE KK

Tenisz
Október 19., 20., 
szombat, vasárnap, 
9 óra, Hotel Sopron 
teniszcentrum
VÁKO Sport 
évadzáró kupa

Tájkerékpár
Október 19–20., 
szombat, vasárnap 
13 óra, Nemeskuti 
út, vadászház
Magyar bajnokság és 
magyar kupa

Kispályás 
labdarúgás

Október 21., hétfő 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

› Sopron Basket: két győzelemmel folytatta a csapat

Nyolcvan pont felett 

Sport

Vereség a DEAC-tól

Labdarúgócsapataink magukra találtak, egy ki-
vételével győztesként hagyták el a játékteret. 

MEGYEI I. OSZTÁLY: 
Győr–Gyirmót II.  
– SC Sopron: 2–7
A soproni fiatalok listave-
zetőhöz méltó játékot mu-
tattak be, űzték-hajtották a 
hazaiakat, végig irányították 
a játékot, látványos gólokat 
rúgtak. Takács Gábor veze-
tőedzőnek az összpontosí-
tásokból adódó hibákat kell 
kijavítani. 

SFAC–Kapuvár: 0–3
A SFAC legénysége a meg-
erősödött Kapuvár gárdá-
ját fogadta, a papírforma 
fölényes vendéggyőzelmet 
jósolt. A látottak alapján a 
hazaiak a találkozó első ré-
szében még egyenrangú el-
lenfelei voltak a Kapuvár-
nak, de a második félidőre 
elfogyott az erő, így a pont-
szerzés sem sikerült. 

MEGYEI II. OSZTÁLY: 
SVSE–Petőháza: 5–1
A hazaiak már a találko-
zó elején bebiztosították 
fölényes, 5–1 arányú győ-
zelmüket. Mozsolits Jenő 
edzőnek a jövőben a ki-
egyensúlyozott játékra kell 
ösztönözni játékosait, s ak-
kor tartósan jobb eredmé-
nyeket ér el csapata.
MEGYEI III. OSZTÁLY:
Balf–Fertőszéplak: 3–1 
ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG: 
Beled–SC Sopron: 0–5

Sikeres focihétvége
RÖVIDEN

Országfutás: Holdra, magyar!
10. alkalommal rendezik meg az országfutást, amely ok-
tóber 12-től egészen október 23-ig tart. Legutóbb már-
ciusban, nemzeti ünnepünk hétvégéjén mozdult meg az 
ország, 21.004 regisztráló 282.913 kilométert teljesített a 
9. Országfutáson. A kezdeményezés lényege, hogy bárki 
futhat vagy gyalogolhat nemre, korra, testsúlyra való te-
kintet nélkül, az ország bármely pontján, hiszen a cél az, 
hogy mindenki a saját tempójában, a lakóhelyén vagy, 
ahol éppen tartózkodik a nap folyamán mozduljon meg.
Az országfutás szervezőinek célja, hogy minél többször 
végigfussunk az országon, lépjük túl a Föld–Hold távol-
ságot, ami körülbelül 380.000 kilométer.

›

A BEAC elleni „edzőmeccs” jelentette a főpróbát a szerda esti Euroliga-mérkőzésre FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem) .  .  . 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  .  . 514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok .   .   .514-205/514-206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  .  . 06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  .  .  .514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   .   .   06-80/514-600

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

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-40/49-490-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313-130

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Ki vagy te? Ez a 
gyerek fel nem tett 
kérdése, és a lát-

hatatlan csápjaival, 
amik belém lóg-
nak, letapogatja, 

hogy én ki vagyok. 
És vallhatok bármi-
lyen szép elveket, 
ha az, amit mon-

dok, ellentmondás-
ban van azzal, amit 
letapogatott, akkor 
ezek kimondottan 

károsak.”

Dr. Vekerdy Tamás  
(pszichológus, író)

110 évvel ezelőtt, 1909. ok-
tóber 7-én született Sopron-
ban Neuwirth János erdő-
mérnök, egyetemi docens. 
Sopronban hunyt el 1975. 
november 22-én.

80 évvel ezelőtt, 1939. ok-
tóber 4-én jelent meg az Új 
Sopronvármegye című lap a 
Sopronvármegye című újság 
utódjaként. 1944. július 30-
án a Gestapó elrendelte be-
szüntetését.

80 évvel ezelőtt, 1939. ok-
tóber 5-én megnyílt a ku-
rucdombi óvoda, 100 sze-
gény sorsú gyermeket 
fogadott. Létrejöttét a Sop-
roni Népgyermekkert Egye-
sület szorgalmazta.

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

Ez történt 
Sopronban

A középiskolás diákok a szakirányukhoz kapcsolódó feladatokat kapnak

Fiatal vasvillás madarászok
KÖVES ANDREA

Madarakat gyűrűznek, 
odúkat tisztítanak, tú-
ráznak a VasVilla diák-
jai egy kutatóprogram 
keretén belül. A kö-
zéppontban a madár-
fajok megfigyelése áll.

A környezetvédő fiatalok annak 
ellenére, hogy hajnalban keltek, 
frissen, izgatottan figyelték a 
Soproni Egyetem Botanikus 
Kertjében kifeszített speciális 
hálókat az egyik szép októberi 
reggelen. Legelőször egy vörös-
begy került a hálóba, ahonnan 
szakértő kezek szabadították ki 
az aprócska szárnyast. Ezt követ-
te a madarak gyűrűzése, ame-
lyet nagy odafigyeléssel vé-
geztek a diákok dr. Gyimóthy 
Zsuzsa kutatótanár vezetésével, 
aki hosszú évek óta foglalkozik 
madártani kutatásokkal.

– A madarak gyűrűzésé-
nek a szárnyasok védelme a 
célja – mesélte a kutatótanár. 
– Az egyedi jelölésen alapuló 
módszerrel fel lehet térképez-
ni a vonulásukat, sok mindent 
megtudunk az életmódjukról, 
a mozgásukról, a populációvál-
tozások okairól.

A madárgyűrűzés része az is-
kolában tavaly indult négyéves 
kutatóprogramnak, amelyben a 
diákok a szakirányuknak megfe-
lelően vehetik ki részüket. En-
nek keretében az informatika 

szakos tanulók gondozzák, fris-
sítik a madaraszprogram.hu 
című honlapot, a megrongá-
lódott odúkat pedig a szer-
számkészítők hozzák rendbe. 
A kutatóprogramban szakmai 
partnerként részt vesz a Sopro-
ni Egyetem és a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park is.

– Elsődleges célom a ta-
nulók természet  iránti 

érdeklődésének felkeltése, él-
ményszerűen megértetni ve-
lük a természet- és környezet-
védelem jelentőségét – emelte 
ki dr. Gyimóthy Zsuzsa. – Sze-
retném elérni, hogy tudatos 
környezetvédőkké váljanak.

A különböző korú és szak-
irányú vasvillás diákok öröm-
mel csatlakoznak a szabadté-
ri programokhoz: – Olyan jó 

érezni ilyenkor, hogy a termé-
szettel összhangban vagyunk, a 
termekben töltött hosszú órák 
után friss levegőt szívhatunk és 
megismerhetjük a környékün-
kön élő madarakat – sorolta lel-
kesen Orbán Orsolya.

– Most kifejezetten jó, hogy 
hét ágra süt a nap, és jó gyö-
nyörködni a botanikus kert őszi 
színeiben – mesélte Lehrreich 

Hajnalka. – Ám jövünk hóban-
fagyban is, hiszen akkor nagy 
szüksége van a madaraknak 
az etetésre.

A program nem csupán kör-
nyezettudatos gondolkodás-
módra tanítja a fiatalokat, ha-
nem igazi közösségi élményt 
ad, mert a hónapok alatt remek 
csapattá kovácsolódnak össze a 
„madarászok”.

Soproni fiatalok

KÖNYVAJÁNLÓ

Vekerdy Tamás: 
Kamaszkor 
körül

Milyen is a kamasz? Ha-
zudik? Lusta? Szemtelen? 
Szerelmes? Magányos? 
Vagy éppen: kibírhatat-
lan? Mit kezdjen magával 
és a felnőttek mit kezdje-
nek vele? És miért olyan, 
amilyen? Meddig marad ez 
így? Miért és miben TÖBB 
netán a kamasz, mint a 
nála kisebbek vagy na-
gyobbak? És miért és mi-
ben kevesebb? Efféle kér-
désekre keres választ ez a 
könyvecske, melyet jó fe-
lerészben kamaszok írtak…

›

Sebésznek készül
MADARÁSZ RÉKA

Az elmúlt hetekben a 
Széchenyi-gimnázi-
um dísztermében le-
hetett megtekinteni a 
Guzmits Kornélia fest-
ményeiből nyílt önálló 
kiállítást. A 12. osztá-
lyos lány a művésze-
tét jellemző precizi-
tást a későbbiekben 
sebészként szeretné 
kamatoztatni.

Mind a festészet, mind a se-
bészet iránti érdeklődés Kor-
ni nagypapájához kapcsoló-
dik. A kislány még csak hatéves 
volt, amikor anyai nagyapja, aki 
rendkívül közel áll a szívéhez, 
kórházba került. A kis Kornit 
magával ragadta a környezet, 
és elhatározta, orvos lesz. Ter-
mészetesen a biológia a kedvenc 
tantárgya, ahogy tavaly, idén is 
indul az OKTV-n, öt biológia fak-
tos társával pedig eljutott egé-
szen a IV. Semmelweis Egészség-
verseny döntőjéig.

– Miközben a versenyre ké-
szültem, felkeltette az érdek-
lődésemet a tumorprevenció 
és a kardiovaszkuláris preven-
ció. Mindkét témát szívesen ta-
nulmányoztam – mesélte Kor-
ni. – Kétségbeejtőnek tartom, 
hogy napjainkban mennyire 

elharapództak a rákos megbe-
tegedések, és hogy ezeket nem 
tudják gyógyítani. Szívesen fog-
lalkoznék kutatással, ugyan-
akkor a gyakorlatiasabb sebé-
szet is vonz.

Korni tervét támogatják a 
környezetében élők is, többen 
mondták már neki, hogy an-
nak a precizitásnak, ami az al-
kotásait jellemzi, akár szívse-
bészként is hasznát vehetné. 
A lányt gyermekkorában a hú-
gával együtt nagypapájuk taní-
totta festegetni.

– Négy évvel ezelőtt kezdtem 
el rajzolni – tette hozzá az ifjú 
hölgy. – Az egyszerűbb formák, 
alakok után következett újra a 
festészet. Igyekszem minden-
féle irányzatot kipróbálni, hogy 
rátaláljak a saját stílusomra.

Korni első képét Budapesten 
állították ki. Ezt követte első ön-
álló tárlata idén augusztusban 
az újkéri tájházban, majd az is-
kolájában is bemutatták a fest-
ményeit. A sikerek ellenére hob-
binak szeretné csak megtartani 
a festést.

Dr. Gyimóthy Zsuzsa kutatótanár vezetésével végezték el a madárgyűrűzést a vasvillás diákok  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kerítést festettek, levele-
ket gereblyéztek és szeme-
tet szedtek a diákok Sopron 
különböző pontjain. A há-
rom történelmi egyház idén 
is megszervezte a 72 óra 
kompromisszum nélkül 
című programot, amely-
nek célja, hogy a közössé-
gi munka szépségét tanítsa 
meg a fiataloknak.
– A rendezvény idei mot-
tója: Több vagy, ha adsz 
– mondta Barcza Attila, 
Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője a szom-
bati megnyitón. – Ez az élet 
minden területén igaz, és 
fontos, hogy a diákok meg-
tanulják azt, hogy önzetle-
nül, másokért mennyire jó 
érzés dolgozni. 
Hozzátette: üdvözlendő, 
hogy az érettségihez szük-

ség van ötven óra közösségi 
szolgálatra, hiszen fontos, 
hogy a gyerekeket a mun-
ka világára készítsük fel már 
iskolás korban is.
A 72 óra kompromisszum 
nélkül egy a római kato-
likus, az evangélikus és a 
református egyház által 
közösen életre hívott kez-
deményezés, amelyet egész 
Európában egy hétvégén 
rendeznek meg. A lényege, 
hogy a fiatalok a szabadide-
jüket feláldozva valamilyen 
szociális, fejlesztő vagy re-
habilitációs tevékenységet 
végeznek a városban vagy 
valamely intézményben, és 
ezzel segítenek embertár-
saikon. Sopronban 210 fia-
tal csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, és 8 helyszínen 
végeztek segítő munkát.

Önkéntes diákok

Guzmits Kornélia FOTÓ: NÉMETH PÉTER

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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ÉRTELMETLEN  
FÁJDALOM

Miért, van értelemmel bíró 
fájdalom is? Bizony, hogy 
van. Gondoljon csak arra, 
ha a forró tűzhelyhez ér, 
rögvest – minden tudatos-
ság nélkül – elkapja a kezét, 
és ezzel megmenekül a sú-
lyosabb sérüléstől. Az is fon-
tos, hogy a vakbélgyulladás 
fáj, mert orvoshoz késztet/ 
kényszerít bennünket, és így 
megoperálhatnak, mielőtt 
belehalnánk a bajba.
Az értelmetlen fájdalom-
nak viszont semmi haszna, 
csak fáj... fáj. Erre példa, ha 
(gyakran) cukorbetegség mi-
att direktben az idegszálaink 

betegek, és fájdalominger 
nélkül ég, zsibbad, mardos 
a lábunk, vagy akár a taka-
ró érintése is fájdalmas, kel-
lemetlen. Ezen (zömmel 
nyugalmi) jelenségek oka 
maga az idegszál-károso-
dás, a neuropátia. Ennél is 
drámaibb következmény-
nyel járhat, ha (az előző he-
lyezettel pont ellentétesen) 
érzéketlenné váló végtag-
jainkkal nem észleljük idő-
ben azok nyomását, sebzé-
sét. Nos, ezt is (igen ezt is!)  
idegszál-károsodás, neuro-
pátia eredményezi.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 16–22.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 23-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 2-i rejtvényünk megfejtése: Szent Mihály-napi búcsú. Szerencsés megfejtőnk: Fodróczy-Ávár Andrea.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 16.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Október 17.,  
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Október 18.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Október 19.,  
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Október 20.,  
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Október 21.,  
hétfő

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Október 22.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

PLUZSIK TAMÁS

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

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Mint arról lapunkban beszámol-
tunk, Idősekért díjat kapott a kö-
zelmúltban dr. Sütő Teréz. Az 
Idősek Európai Háza Alapítvány 
elnöke, a soproni Alzheimer Ca-
fé létrehozója az idősgondo-
zás területén, az ápolásra szo-
ruló idősek életminőségének, 
méltóságának, tartalmas min-
dennapjainak érdekében vég-
zett kiemelkedő tevékenysé-
gének elismeréseként vette át 
az elismerést dr. Kásler Miklós 
minisztertől.

– Répceszemerén szület-
tem, ahonnan a szüleim velem 
együtt visszaköltöztek szülőfa-
lujukba, Pinnyére, így a gyer-
mekkorom elsősorban ehhez 
az Ikva-menti kis településhez 
köt – kezdte dr. Sütő Teréz. – Az 
általános iskola alsó tagozatát is 
itt végeztem el, de felsős, majd 
később középiskolás már Sop-
ronban, a József Attila Gimná-
ziumban voltam. Életem egyik 
nehéz időszaka volt ez, nem-
csak azért mert bejárós voltam, 
messze laktunk a pinnyei vas-
útállomástól, édesapám hosz-
szan tartó betegsége, majd ko-
rai halála rányomta a bélyeget a 
tinédzser koromra. Édesanyám 
tartott el bennünket, amit éj-
szaka megvarrt, azt én másnap 

behoztam a Háziipari Szövet-
kezetbe. Nagyon szerényen, fil-
léres gondokkal küszködve él-
tünk, nyilván ez is hozzájárult a 
nélkülözők, az elesettek, az idő-
sek iránti érzékenységem kiala-
kulásához. Mindent összevetve 
több mint négy évtizedet töltöt-
tem Sopron és vonzáskörzete 
szociális és egészségügyi ellátá-
sának szervezésében és irányí-
tásában, majd nyugdíjba vonu-
lásomat követően szakértőként 
még hét évig a szakminisztéri-
umban tevékenykedtem.

– A gyermek szép és szeretet-
re méltó, a felnőtt ember aktív, 
eseménydús életet él, míg az 
idős gyakran még a méltósá-
gát is elveszíti, amikor nyugdíj-
ba vonul, főleg, ha a magányát 
anyagi és egészségügyi hátrá-
nyok is terhelik. Már pályafu-
tásom kezdetén megfogalmaz-
tam az ars poeticámat: mindent 
megteszek azért, hogy az idős-
kor ne az élet vége, hanem an-
nak a koronája legyen. Ezért 

dolgozom még most is, mert 
bár sok mindent elértem, hogy 
csak a legjelentősebbek említ-
sem: a közreműködésemmel 
történt meg a Nagylózsi Idős-
korúak Szociális Otthonának 
száz férőhelyesre bővítése, lét-
rejött az ágfalvi szociotherápiás 

otthon, valamint a soproni járás 
és város területén tizenöt idősek 
klubja, de még sok a megvaló-
sításra váró feladat. Szeretném, 
ha a közeljövőben Sopronban 
is működne a demens betegek 
számára egy nappali klub és át-
meneti idősotthon.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1943-ben született Répceszemerén. Édesapja rádióműszerész, 
édesanyja pedig varrónő volt. Férje nyugdíjba vonulásáig a Fertődi Építőipari 
Szövetkezetben dolgozott. Zsolt fiuk több diplomával is rendelkezik, jelenleg 
egy budapesti vállalkozás menedzsere.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A nyugdíjaskor legyen az élet koronája!

Az idősekért dolgozik

Dr. Sütő Teréz FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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sarok

2020 az esküvők éve
MADARÁSZ RÉKA

A tökéletes esküvő kulcsa, hogy az ifjú pár meg-
találja azokat a szolgáltatókat, akik leveszik a 
terheket a vállukról. Ezt a célt szem előtt tart-
va szervezik meg évről évre városunkban az es-
küvő kiállítást – október 20-án immár hetedik 
alkalommal. 

Minden év októberének va-
lamelyik vasárnapján egy 
helyen – idén harmadszor a 
Liszt-központban – gyűlnek 
össze mindazok, akik ab-
ban segíthetnek, hogy éle-
tünk legszebb napján teljes 
pompánkban tündökölhes-
sünk. A VII. Soproni Esküvő 
kiállításon mindent megta-
lálhatnak a jegyespárok, ami 
a nagy naphoz nélkülözhe-
tetlen: fotóst, videóst, DJ-t, 
zenekart, esküvői helyszíne-
ket, szertartásvezetőt, ce-
remóniamestert, ékszer- és 
virágboltosokat stb., sőt az 
épület előtt megcsodálhat-
nak egy esküvői autót is.

– Több mint tíz év tapasz-
talatai alapján bátran kije-
lenthetem, hogy a jó esküvő 
titka a megfelelő szolgálta-
tókban rejlik – tudtuk meg 
Dávid Viktória főszervező-
től. – Ha megleljük azokat, 
akikre nyugodtan rábízhat-
juk magunkat, megkímél-
hetjük magunkat rengeteg 
felesleges idegeskedéstől, 
és felhőtlenül élvezhetjük a 
nagy napot. Hatalmas segít-
séget jelenthet egy esküvő-
szervező felfogadása, ami-
re szerencsére egyre többen 
tartanak igényt. Ha az ifjú 
pár mentesül a szervezés-
sel járó megpróbáltatások 

alól, foglalkozhatnak ön-
magukkal és a násznéppel, 
akkor szinte biztos, hogy jó 
esküvő kerekedik.
Az előző években sokan ér-
deklődtek a soproni rendez-
vény iránt. Ha valaki nem is 
akar rögtön ott helyben es-
küvői helyszínt foglalni, re-
mek ötleteket gyűjthet, és 
a kiállítók is szívesen állnak 
a rendelkezésére hasznos 
tanácsaikkal. Az idei ese-
mény különlegessége lesz 
a sminktanácsadás, a bérel-
hető fotobox és a párosító 
workshop. 2020 egyébként 
előreláthatólag az esküvők 
éve lesz: a házasulandók hi-
hetetlenül kedvelik ugyanis 
a kerek évszámokat, ráadá-
sul a dupla dátumok szinte 
mindegyike szombatra esik.
A szervezők nagy szeretet-
tel várják a jegyespárokat 
és az érdeklődőket októ-
ber 20-án 10 és 18 óra kö-
zött a Liszt Ferenc Kulturá-
lis Központban.

Főszerepet játszott a Most van most című filmben

Színház és koncert
KÓCZÁN 

BÁLINT

Tompos 
Kátya nem 
unatko-

zik. Idén a színésznő 
énekelte a színházak 
éjszakája himnuszát, 
tévésorozat betétda-
lában halljuk hangját, 
valamint nagyjáték-
filmben is láthattuk. 

Te mit viszel magaddal? – ez 
volt a mottója az idei színhá-
zak éjszakájának, amelynek hi-
vatalos dalát Tompos Kátya és 
Hrutka Róbert szerezte Viszlek 
haza címmel. Az újdonsághoz 
egy különleges klip is készült, 
amelynek képi anyagát az Ör-
dögkatlan Fesztivál alatt forgat-
ták le, zenész–színész barátok 
segítségével.

Tompos Kátya Jászai Mari-
díjas színésznő egyébként a 
színpadi deszkák mellett rend-
szeresen hallat magáról a ze-
nei életben is. A csinos előadó 

Holdjárat című albumán jelent 
meg még tavasszal a Kicsit csíp 
című felvétel, amely a Viasat3 
egyik saját gyártású sorozatának 
főcímdala lett. Ezen kívül a mű-
vésznőt a Most van most című 

magyar nagyjátékfilmben lát-
hatta a közönség, amelyben az 
egyik főszerepet játssza. 

Egy biztos, az év utolsó sza-
kasza is tartalmasan telik majd 
Kátya számára.

RÖVIDEN›

Négy év után új stúdiólemezzel je-
lentkezett Ákos, amelyen lánya is 
közreműködött. Az album Időszi-
get címmel gazdag képanyaggal, 
harminckét oldalas füzettel jelent 
meg CD-n, emellett elérhető a di-
gitális zenei felületeken is.
Az anyagon tizennégy dal ka-
pott helyet, amelyből tíz vadonat-
új szerzemény és négy sikerdal a 
Hazatalál EP-ről – újramaszterelt 
formában. A slágervárományos 
számok mellett még egy külön-
legességet is tartogat a kiadvány: 
Ákos tizenhét éves lánya is bemu-
tatkozik rajta, szerzőként és éne-
kesként egyaránt.
A felvételeket a nagysikerű, 150 ez-
res látogatottságú Turné 2019 kon-
certjei között rögzítették, keverték 
és maszterelték Ákos hangstúdi-
ójában. Az érett hangzásvilágú 
lemez a Xolar Stúdió eddigi leg-
komplexebb projektje, amelyen a 
’80-as éveket idéző, jól ismert szin-
tetizátorhangzás mellett bonyolult 
vokálok, oldschool jellegű dob- és 
gitárfelvételek hallhatók.
– Évek óta dolgozunk ezeken a da-
lokon. Az első akusztikus gitáros 
demókat a szintirock turnénk kel-
lős közepén rögzítettem 2013-ban 
– emlékezett vissza a Kossuth-dí-
jas Ákos. – Az Idősziget-albumot 
komoly mérföldkőnek tartom: a 
címadó dalban minden benne van, 
amit erről a műfajról az elmúlt 30 
évben megtanultunk. A Néma fo-
hász az első szólólemezem akuszti-
kus világába, a Csend leszek a szin-
tipop korszakba repíti a hallgatót. 
Az Elhiszem zenéjét Anna lányom 
jegyzi, vele mindig nagy élmény 
együtt énekelni, és ezúttal a kö-
zönség is hallhatja az eredményt.

Ákos új albumán 
lányával is énekelt

Felpörgeti az év végét az 
amerikai szívtipró! Char-
lie Puth ugyanis újabb dal-
lal borzolja a kedélyeket, 
hiszen a pár hete megje-
lent I Warned Myself után 
itt a Mother.
Játékos dallam, csábító 
dalszöveg és persze Char-
lie Puth lehengerlő hang-
ja fantasztikus elegyet al-
kot az új szerzeményben. 
A Motherbe lüktető tem-
pója és dallama mellett a 

Michael Jacksont idéző 
beatek miatt szerethetnek 
bele a rajongók. Puth ezút-
tal olyan zsenik közremű-
ködésével készítette a fel-
vételt, mint Andrew Watt, 
Louis Bell és Ryan Tedder. 
A Mother Charlie máso-
dik dobása idén, hiszen 
augusztus végén megje-
lent az I Warned Myself 
című dala, amely pillana-
tok alatt meghaladta a tíz-
milliós Spotify streamet.

Pörög Charlie Puth
Békétlen 
Plasticocean

Megjelent a soproni 
Plasticocean második 
lemeze Békétlen cím-
mel. Az új albumon csak 
magyar szövegek hall-
hatók, és hangzásban is 
eltér a megszokottaktól.
– A zenekar küldeté-
se és célja a rockzenei 
piac azon körének meg-
találása, akik mást sze-
retnének hallani, mint 
a megszokott – fogal-
maztak a tagok.
A dalok az év első fe-
lében születtek, a ze-
nekar tavasszal vo-
nult stúdióba.
A Plasticocean hatállo-
másos országos lemez-
bemutató turnéra in-
dult, amelynek zárását 
november 2-án tartják 
a Hangárban.

Új csillag
Üstökösként robbant 
be az idei év egyik leg-
nagyobb felfedezettje. 
Toni Watson, művész-
nevén Tones And I év 
eleji debütáló felvétele, 
a Johnny Run Away után 
az ausztrál származá-
sú énekesnő–dalszer-
ző első EP-jének újabb 
gyöngyszemével lepte 
meg a közönséget, és 
megérkezett a  Dance 
Monkey. A dal óriási si-
ker, sorra hódítja a rádi-
ókat és a digitális zenei 
platformokat. 
A dalhoz készült klipet 
már több mint 30 millió-
an látták a YouTube-on, 
míg a Spotify-on máris 
200 milliós hallgatottsá-
got ért el. 
Az extravagáns elő-
adó eddig hihetetle-
nül izgalmas!

Tompos Kátya


