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Rúzsa Magdi visszatért szülőfalujába, 
Kishegyesen forgatta legújabb klip-
jét. A Hazatalálsz című felvétel az 
énekesnő emlékeibe, gyerekkorába 
enged betekintést. – Nagy öröm 
volt számomra, hogy egy komoly 
filmes csapattal elmehettem Kishe-
gyesre és környékére. Megmu-
tathatom a számomra legked-
vesebb helyeket, amelyekről 
a koncerteken folyamatosan 
mesélek – mondta Magdi.

Csúcsformában a csapat

A Sopron Basket nyert a Fenerbahce és 
a Szekszárd ellen is

Negyvenéves a Jegenye sori óvoda. A születésnapot a gyerekek mondókás–énekes előadással ünnepelték, 
a felnőttek régi fényképeken nosztalgiáztak, a városvezetés ajándékokkal lepte meg a kicsiket. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Rúzsa Magdi 
hazatalál

Szobrok zöldségekből

A szabadság 
nemzete 

November elseje a min-
denszentek, másodika 
halottak napja – bár so-
kak számára nem világos 
a köztük lévő különb-
ség. Előbbi  ünnepnapon 
azokra a szentekre em-
lékeznek a keresztény  
hívek, akikről sokaságuk 
miatt a kalendárium kü-
lön, név szerint nem em-
lékezett meg. A halottak 
napja az elhunyt, üdvö-
zült hívek emléknapja. 
A két ünnepnap össze-
mosódott a népha-
gyományban is. 
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Retekből, répából, cukkiniből és még számtalan zöldségből és gyü-
mölcsből finom, míves virágokat, fantáziadús alkotásokat farag a 
soproni Magyar Balázs. A zöldségszobrász a hunyadis diákokat is 
beavatta különleges hobbijába.

– Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesz-
nek újak – mondta október 23-i beszédében 
dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Halottainkra 
emlékezünk
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40. óvodai születésnap
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A napóleoni háborúk idején városunkban állo-
másozó francia katonákról és a kékfrankos le-
gendájáról is hallhattak érdekességeket a Ro-
tary Club Sopron hagyományos jótékonysági 
sétájának résztvevői a hétvégén.

– Az első séta 1993-ban indult 
útjára, akkor a sopronbánfal-
vi karmelita kolostorhoz veze-
tett az út, hogy az akkor még 
ott működő szociális otthont 
támogassa a jószolgálati szer-
vezet – idézte fel a kezdeteket 
az egyik szervező, Perkovátz Ta-
más. Azóta minden évben októ-
ber 23-án vagy az ahhoz közel 

eső hétvégén indul útnak a sé-
ta, amely minden alkalommal 
más-más tematikához kötődik, 
és más-más jótékonysági célt 
tűz ki maga elé.

– Idén a séta bevételét élet-
mentő eszközök beszerzésére 
fordítjuk – emelte ki  Molnár Ti-
bor, a klub soros elnöke. – Mi-
vel itt jelentősebb összegről 

beszélünk, így a mostani támo-
gatás egy részét képezi majd a 
szükséges kiadásnak. Defibrillá-
torokat szeretnénk elhelyezni a 
Fertő-parti kerékpárút mentén, 
ennek jegyében az összes idei 
jótékonysági rendezvényünk 
ezt a nemes célt szolgálja majd. 

Az elnök szerint a séták igazi 
közösségkovácsoló erővel bír-
nak: nem csupán a szervezet 
tagjait mozgatják meg, hanem 
számos pártolót is, akiknek fon-
tos a város történelmének mé-
lyebb megismerése, illetve a 
jótékonykodás.

– Az idei sétán a 210 évvel 
ezelőtti francia megszállásról 
emlékeztünk meg, így ennek 

jegyében a Széchenyi térről 
indultunk a Petőfi téren át a 
Templom utcán keresztül a Fő 
térre – mesélte dr. Krisch And-
rás, a séta vezetője. – Szó esett 
arról is, hogy mit jelentett a vá-
ros életében a francia katonák 
jelenléte, a beszállásolásokról, 
az ellátásokról, a fejadagok sza-
bályozásáról és a kor színvona-
lához képest modern egészség-
ügyi hálózatról is.

A sétán több tucatnyian vet-
tek részt. A rendezvény, mint 
mindig, ezúttal is a Perkovátz–
Dömötöri teraszon ért véget, 
ahol finom pogácsa, zsíros ke-
nyér és meleg italok várták a ro-
tarystákat és vendégeiket.

Panoráma

Jó érzés adni?

PÓCZÁNÉ HORVÁTH 
ERZSÉBET: 
Karácsony közeledtével 
mind inkább a középpontba 
került a jótékonykodás. Jó-
magam a cipősdoboz-akci-
óban szoktam részt venni. 
Ilyenkor próbálok hasznos 
és értelmes ajándékokat 
összeválogatni.

KEMÉNDY KRISZTIÁN:
Azt gondolom, az egyes 
szervezeteknek jobb, ha a 
pénzfelajánlás helyett konk-
rét eszközt, berendezést 
kapnak. Az adományozás 
előtt fontos tájékozódni, hi-
szen sajnos rosszat is hall ez-
zel kapcsolatban az ember.

BALOGH ATTILA:
A mentők például minden 
támogatást megérdemel-
nek, hiszen nap mint nap 
értünk dolgoznak. A sze-
gényeket, betegeket is tá-
mogatni kell, sokan közülük 
nem tehetnek arról, hogy 
nehéz helyzetbe kerültek.

KÖTELESNÉ ANDRI 
MAGDOLNA:
Igyekszem mindig jó szán-
dékú lenni, és segíteni az 
embereken. Az adományo-
zás jó dolog, hiszen a bete-
geknek, az őket ápoló csa-
ládtagjaiknak is szükségük 
van a támogatásra.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Általános iskolák felsőseinek tart bűnmegelő-
zési előadásokat a rendőrség. A beszélgetések 
egyik fő témája az internetes zaklatás, mely 
sosem volt aktuálisabb, mint napjainkban.

A Hunyadi János Evangélikus 
Általános Iskola felső tagoza-
tosainak tartott órát a bűnmeg-
előzési előadás-sorozat része-
ként Babelláné Lukács Katalin. 
A Soproni Rendőrkapitányság 
főelőadója Pollát, a fiatalok 
egyik kedvenc youtuberét „hív-
ta meg”, hogy a zaklatás témá-
járól beszélgessen a diákokkal. 
Míg tíz évvel ezelőtt a zaklatás 
verbális és fizikai agressziót ta-
kart a való életben, mára már 
részben a fiatalok által használt 
közösségi médiás és üzenetkül-
dő platformokra tevődött át. 
Mivel a gyerekek jelentős ré-
szének van valamilyen okosesz-
köze, az internetes zaklatás ál-
dozata az otthonában is ki van 
téve a megalázásnak. A kont-
roll hiánya felbátorítja a gye-
reket, hiszen könnyebb bántó 
üzeneteket küldeni valakinek, 
mint ugyanezt személyesen 
elmondani. Ebben a témában, 
mint a valós zaklatás, piszkálás 
esetében, sajnos nagy a láten-
cia: általában az érintettek sen-
kinek sem számolnak be róla, 
mert szégyellik a történteket, 

esetleg félnek attól, hogy a zak-
latók megtorolják az árulkodást 
is. Amennyiben mégis kitudó-
dik és a rendőrség hatásköré-
be kerül az eset, sokszor ugyan 
jogi megoldás születik az ügy-
ben, de a probléma továbbra is 
probléma marad.

A fiatalok az előadáson meg-
tudhatták azt is, hogy jogilag 
mi minősül zaklatásnak, és jó 
tanácsokat is kaptak, mit tehet-
nek, és mit ne tegyenek, ha nem 
akarnak elkövetővé vagy áldo-
zattá válni. Amennyiben valaki 
cyberbullying (internetes zakla-
tás) áldozata, feltétlenül mondja 
el a vele történteket szüleinek, 
osztályfőnökének. Fontos, hogy 
ne reagálja le a neki szánt zak-
lató e-mailt. Tiltsa le, blokkol-
ja az elkövetőt! Őrizzen meg 
minden bizonyítékot, jegyezze 
fel a dátumot! Mentse el a kép-
ernyőről a képeket, üzeneteket! 
Amennyiben van, mentse le a 
hangüzeneteket! Ha közösségi 
oldalon történik a zaklatás, je-
lentse az oldal szerkesztőinek a 
felhasználót, végül pedig tegyen 
feljelentést a rendőrségen!

Előadás a netes 
zaklatásról

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A designhét keretein belül mutatta be 
Zalavári József, a Soproni Egyetem 
Alkalmazott Művészeti Intézetének 
oktatója a „Sopron” elnevezésű széket. 
Elmondta: a Sopron szék egy hosszú 
idő óta érlelt koncepció megvalósulása. 
A névválasztással Max Bill, az ulmi 
designiskola akkori igazgatója 1955-ben 
tervezett (Hochschule für Gestaltung 
Ulm) ikonikussá vált ulmi szék, az 
„Ulmer Hocker” előtt tiszteleg az alkotó. 
A Sopron szék több itthoni céggel 
való együttműködés eredményeként 
születhetett meg. FOTÓ: SOE.HU

Sopron szék
Idén is csatlakozott a 
Győr–Moson–Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság az ORFK közlekedés-
biztonsági kampányához. 
A Látni és látszani című ak-
ció október 22. és decem-
ber 15. között tart, a prog-
ram során arra ösztönzik a 
sofőröket, hogy vizsgáltas-
sák át az autójuk világító és 
fényjelző berendezéseit, 
gumiabroncsát, valamint 
ellenőriztessék a látásukat. 

A biztonságos 
közlekedésért

Elhunyt Taschner István
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után október 21-én hetven-
öt éves korában elhunyt Taschner István borász, a Soproni Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának elnöke. 
Lelke üdvéért lapunk megjelenésének napján, október 30-án, szerdán 
16 órakor mondanak engesztelő szentmisét a soproni Árpádházi Szent 
Margit-templomban. A temetést szűk családi körben tartják, és kérik a 
részvétnyilvánítás mellőzését. 
A kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök végzettségű Taschner 
István 1967-ben került az akkori Haladás Termelőszövetkezethez mint 
szőlészeti brigádvezető, majd a Dózsa tsz.-nél egészen 1987-ig sző-
lészeti és borászati ágazatvezető volt. Ezt követően a Soproni ÁFÉSZ 
alapította szőlőtermesztői szakcsoport elnöke lett, 1996 óta hegybíró, 
2009 óta a hegyközségi tanács elnöke.
A Soproni borvidék és a kékfrankos szőlőfajta megismertetéséért és 
a város szőlész–borász hagyományainak őrzéséért, az új technológi-
ák kutatásáért és azok hazai alkalmazásának elősegítéséért Sopronért 
Emlékéremben részesült.
Taschner István rendszeresen nyilatkozott lapunknak, a szőlészeti–bo-
rászati témákban mindig készségesen segített munkatársainknak. Tette 
ezt a közelmúltban is, amikor a szüretről terveztük helyszíni riportot 
készíteni. A szíve csücske volt a Soproni borvidék, folyamatosan szer-
vezett borversenyeket, akármerre is járt – legyen az külföld vagy bel-
föld –, mindig a soproni kékfrankost népszerűsítette.

Az adományokból defibrillátorokat vásárolnak

Jótékonysági séta

Dr. Krisch András a napóleoni francia megszállásról mesélt a hétvégi Rotary-sétán FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Szeretteink távozása mindig megrázó. Akkor 
is, ha már nagyon idősek, nagyon betegek, 
ha már számíthatunk arra, hogy hamaro-
san búcsút mondanak e földi létezésnek. A 
gyász természetes folyamat, melynek min-
den fázisát meg kell élni.

A gyász nem más, mint egy 
szeretett személy halála mi-
att érzett fájdalom, veszteség-
élmény. A gyászmunka ennek 
a lelki krízisnek a feldolgozása. 
– A gyász a veszteségre adott 
természetes reakció – fogal-
mazott Girgás Péter klinikai 
szakpszichológus, a Soproni 
Gyógyközpont munkatársa. 
– Több tényező is befolyásol-
ja, hogy valaki hogyan éli meg 
a gyászt, függ attól, hogy kit 
veszítünk el és milyen körül-
mények között. Például nehe-
zebb a veszteség feldolgozása, 
ha szülő veszíti el gyermekét, 
vagy ha hirtelen következik 

be a halál, ami készületlenül 
éri a hozzátartozókat. A gyá-
szoló személyisége, lelkiálla-
pota, előzetes veszteségélmé-
nyei is befolyásoló tényezők 
ugyanúgy, mint az elvesztett 
személlyel való kapcsolat jel-
lege, a halál módja.

A gyász folyamatában több 
fázist különböztetünk meg, 
ezeken a gyászolónak végig 
kell mennie, megélnie a ne-
gatív érzéseket is, ahhoz, hogy 
a veszteség feldolgozottá vál-
jon. – A gyász feldolgozása azt 
jelenti, hogy a személy emlé-
keiben, érzelmeiben az el-
hunyttal való kapcsolat belső 

képként úgy él tovább, hogy 
mellette képes a megfelelő 
életvitelre, a kilátástalanság 
érzése nélkül képes beszél-
ni veszteségéről – tette hoz-
zá a pszichológus. – Kompli-
kált gyászról beszélünk, ha a 
gyász időtartamában vagy in-
tenzitásában eltér a megszo-
kottól. A gyászt fel kell dolgoz-
ni. Ez minden veszteségre igaz: 
a szerelmünkre vagy akár egy 
párkapcsolat végére. Az elfoj-
tott gyász mindig visszahat.

Az emlékek vagy az év-
fordulók időnként még fel-
szakíthatják a sebeket, ám a 
legtöbben egy idő után ké-
pesek újra kiegyensúlyozott 
életet élni. Ez könnyebben 
megy, ha a gyászoló számít-
hat a családtagok és a barátok 
támogatására. 

A pszichológus abban tud 
segíteni, hogy a gyászoló a 
veszteséghez kapcsolódó ér-
zéseket megélje, tudjon ró-
luk beszélni.

A gyászt fel kell dolgozni!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Dr. Lórántfy Mária: a város fontosnak tartja a mentők munkáját

Életmentő készülék

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Egy mellkaskompressziós gépet kapott a sop-
roni mentőállomás az Együtt az Életért, Sop-
ronért Mentőalapítvány, valamint az Országos 
Mentőszolgálat alapítványának köszönhetően. 
Így már kettő esetkocsi is rendelkezik ezekkel 
az életmentő készülékekkel.

– Az elmúlt hónapokban több je-
lentős fejlesztés is történt a sop-
roni mentőállomáson – mondta  
a múlt pénteki eszközátadó ün-
nepségen Lükő Péter, a Együtt 
az Életért, Sopronért Mentő-
alapítvány titkára. – Tavaly no-
vemberben állt szolgálatba egy 
mentőorvosi kocsi, most pe-
dig egy 4,7 millió forint értékű 
mellkaskompressziós gépet ad-
hatunk át. Három éve már sike-
rült egy hasonló berendezést 

beszereznünk, ennek a kollé-
gák nagy hasznát veszik az élet-
mentésnél. (A mentőautó éppen 
a sajtóesemény megkezdésekor 
vonult egy esethez).

Dr. Lórántfy Mária, az Orszá-
gos Mentőszolgálat Nyugat-du-
nántúli Regionális Mentőszerve-
zetének vezetője kiemelte: az új 
készülék egy ember munkáját 
váltja ki. A gép a bajbajutott, pél-
dául szívinfarktust kapott ember 
mellkasát ütemesen nyomja. Így 

mindaddig fenntartható a vérke-
ringés, amíg kórházba nem ér-
nek. – Sopronba mindig öröm 
jönni, hiszen itt többségében 
pozitív dolgok történnek – tette 
hozzá. – Az állomás gépjármű-
parkjának átlagéletkora az or-
szágban az egyik legfiatalabb. Az 
eszközök fejlesztése is folyama-
tos, érezzük, hogy a város fontos-
nak tartja a mentők munkáját.

– Sopron város nevében is 
köszönöm az önzetlen embe-
rek felajánlását – hangsúlyozta 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. – Ez a fejlesztés is nagy-
mértékben hozzájárul Sopron 

és környéke mentésbiztonságá-
hoz. Az Együtt az Életért, Sopro-
nért Mentőalapítvány mindig 
azt nézi, hogy hol lehetne se-
gíteni és tesz is ezért. Ez a fajta 
civil szemlélet példaértékű. Az 
alapítvány 2002 óta, amióta az 
adó egy százalékét fel lehet aján-
lani, negyvenöt millió forintot 
fordított a mentőállomás fej-
lesztésére, eszközbeszerzésre. 
Ez is példaértékű.

Az eszközátadáson részt 
vett Bujtás József, a mentőál-
lomás vezetője, valamint meg-
jelentek a szabadnapos mentő-
dolgozók is.

Halottainkra 
emlékezünk

KÖVES ANDREA

November 1-je a min-
denszentek, 2-a ha-
lottak napja. A két, 
egymást követő ün-
nepnap összemo-
sódott a néphagyo-
mányban is. 

Mindenszentekkor azokra a 
szentekre emlékeznek a keresz-
tény hívek, akikről sokaságuk 
miatt a kalendárium külön, név 
szerint nem emlékezett meg. 
A halottak napja az elhunyt, üd-
vözült hívek emléknapja. 

– Általános szokás volt már 
eleinknél is, hogy halottak nap-
jának előestéjén rendbe hozták 
a sírokat, virágokkal, koszorúk-
kal feldíszítették és gyertyákat, 
mécseseket gyújtottak – me-
sélte Csiszár Attila, a Soproni 
Múzeum néprajzos–múzeo-
lógusa. – Éppen ezért kevered-
hetett össze az emberek tuda-
tában a két teljesen különböző 
ünnep, hiszen a sírok rendbe-
hozatala már november else-
jén megkezdődött. Az egyház 
viszont számon tartotta, hogy 
november 1-je és 2-a elkülönül-
jön, erre bizonyíték az a kéz-
irat, amelyet a kapuvári Szent 
Anna-plébánia irattárában őriz-
nek. Az akkori plébános a két 
világháború között jegyzetelte 
fel ebbe az „ágendáskönyv”-be, 
hogy a pap mindig hirdesse ki 

a templomban, hogy minden-
szentek napján a hívek ne men-
jenek fekete ruhában a misére, 
mert az örvendetes ünnep nem 
a gyászról szól. 

A halottak napjához számos 
szokás kapcsolódott. A szak-
ember néprajzi kutatásai so-
rán a Rábaközben talált olyan 
hagyományt, amely szerint a 
szegényeknek november 2-án 
ételadomány járt. Ilyenkor a ke-
mencékbe eggyel több cipó ke-
rült, amelyet aztán a családok a 
temető kapuja mellett várako-
zó nehezebb sorsú ismerőseik-
nek ajándékoztak. Sok helyen 
kötődtek különböző munka-
tilalmak a halottak napjához. 
Így Kapuvár környékén tilos 
volt a mosás, mert úgy tartot-
ták: a halottak ugyan láthatat-
lanul, de köztünk járnak ilyen-
kor, és nehogy összevizezzék a 
ruhájukat. A Dunántúlon több 
helyen határnap jellege is volt 
az ünnepnek, így ekkor válasz-
tották meg a helyi bírót és a 
községi tisztviselőket. Egyes 
helyeken halottak napján este 
eggyel több terítéket raktak az 
asztalra a család elhunyt tag-
ja számára. A sírokat eleink is 
virágokkal, elsősorban krizan-
témmal, koszorúkkal és mécse-
sekkel díszítették. Az a régi szo-
kás még napjainkban is él, hogy 
az idegenben elhunyt, ismeret-
len földben nyugvók emléké-
nek a hozzátartozók a temető-
keresztnél gyújtanak gyertyát.

Kamarai start-up klub

Megalakult a kamara Start-up klubja. A cél a 
soproni kezdő vállalkozások segítése, a fiata-
lok vállalkozói kedvének növelése.

Az alakuló ülésen Kováts Ár-
pád, a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára elmondta: 
szervezetük fontosnak tartja az 
olyan kezdeményezések segíté-
sét, amelyek Sopron város üzle-
ti közösségének fejlődését szol-
gálják. Emellett a kamara közel 

170 éves történetében mindig 
is jelen volt a megújulás, az új 
irányok iránti fogadóképesség. 
A Start-up közösségben a fiatal 
vállalkozók kamarai munkába 
bevonását is látja olyan pályáza-
tokon keresztül, amelyek a fenti 
kör szerveződését segítik.

Az új klub elnökének Bányai 
Gábort, alelnöknek pedig Hor-
váth Brigittát választották meg 
– megbízatásuk egy évre szól. 

A klub elnöke megköszönte 
a bizalmat, és röviden ismer-
tette a következő hónapok ak-
ciótervét. Ebben további tagok 
bevonása, brandépítés, fiatalok 
segítése és egy ötletverseny, va-
lamint a középiskolások meg-
szólítása is szerepel. 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Start-up klubjának alakuló ülése 

ÚJ VEZETŐ: Távozott posztjáról Nyitrai Péterné, az Együtt az 
Életért, Sopronért Mentőalapítvány elnöke, ezentúl mint el-
nökségi tag segíti a szervezet munkáját. Az alapítvány új ve-
zetője Bokán Jenőné lett.

Bujtás József, a mentőállomás vezetője, valamint Lükő Péter, az Együtt az Életért, Sopronért 
Mentőalapítvány titkára az új, életmentő készülékkel FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM



Városi hírek www.sopronitema.hu 2019. október 30.4

EZ LESZ…
Parasitus színre lép

Október 30., szerda 18 óra, Soproni TIT 
Pap Gábor művészettörténész legújabb könyvének 
bemutatója a Soproni Magyar Tükör szellemi műhely 
szervezésében. A kötetet méltatja: Kardos Géza, bemu-
tatja Pap Gábor. 

Jótékonysági parti és bowling-
verseny

Október 31., csütörtök 17 óra, All Star Bowling
Rendező: Sopron Lady Lions Club

Krizantémok
November 1., péntek 19 óra, 
Kecske-templom
Halottak napjának előestéjén ba-
rokk és romantikus zeneszerzők 
műveiből ad koncertet a 190 éves 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar. A programon szólistaként 
közreműködik Charlotte Jefferies 
amerikai származású mezzoszop-
rán énekesnő, a bécsi Staatsoper 
társulatának művésze.

Aurevoir koncert 
November 1. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

50’s Diner Band
November 2., szombat 21 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Halloween rock ’n’ roll party a Csigában

Soproni gyorstalpaló
November 3., vasárnap 15 óra, Liszt-központ
Hajdanvolt soproniak nyomába erednek a Szent Mi-
hály-temető sírjai között. Utazás helyi járatos autóbusz-
szal a Liszt-központtól. A részvétel ingyenes, de a bu-
szok kapacitása miatt regisztrációhoz kötött: szk@
prokultura.hu.

Szóló szőlő, mosolygó alma,  
csengő barack

November 4., hétfő 10 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: november 4. 14.30, 17 óra, no-
vember 5. 10 óra, 14.30, 17 óra, november 6. 10 óra, 
12 óra, 14.30, november 7. 10 óra, 12 óra, 14.30, 17 óra
Zenés mesejáték

Quiz Night
November 4. 20 óra, Liszt Café

Előadás az állatorvosi kezelések 
hatásairól 

November 5., kedd 18 óra, Soproni TIT 
Gazdasági haszonállatok kötelező állatorvosi ke-
zeléseinek lehetséges környezeti hatásai – előadó: 
dr. Hadarics Tibor állatorvos, zoológus

Komédiások 
November 6., szerda 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Hangversenybérlet 2019/20-as évad – ze-
nél a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, vezé-
nyel Kóczán Péter, közreműködik Winkler Balázs (trom-
bita). Műsor: D. Kabalevszkij: Komédiások-szvit, op. 26, 
J. N. Hummel: Esz-dúr trombitaverseny, S. 49, B. Sme-
tana: Életemből/ Z mého života, T. 116 (vonószeneka-
ri változat)

XX. Soproni Őszi Tárlat
Megtekinthető november 3-ig a Festőteremben 10 és 
18 óra között

Playmobil-kiállítás
Látogatható november 10-ig a Sopron Plazában

„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. 

Egyeskő a Macskakőben
A Botorka Művelődési Egyesület alkotótáborának 
képzőművészeti kiállítása november 20-ig látható a 
Macskakő Gyermekmúzeumban

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

Koloszárné Grubits Marika élete a kereskedelem

Mosolycsekk ingyen
MADARÁSZ RÉKA

Jövőre lesz 50 éve, 
hogy Koloszárné Gru-
bits Marika eladóként 
dolgozik. A szívé-
lyes hölgy odafigye-
lő támogatásával több 
száz tanuló sajátította 
el a szakmát, melynek 
titka szerinte: a keres-
kedelem és az embe-
rek szeretete.

Marika könyvelői, tervezői és 
statisztikai képesítést szerzett 
a Fáy-szakközépiskolában, és 
érettségi után szülőfalujában, 
a kópházi tanácsházán helyez-
kedett el. A szíve mindig is a ke-
reskedő szakmához húzta: már 
gyermekkorában „boltosdit” ját-
szott, és utána is mindig az volt 
az álma, hogy eladó lesz. Há-
rom hónap után jelentkezett is 
a Győr–Moson–Sopron Megyei 
Ruhaipari Kereskedelmi Válla-
lathoz, és fel is vették. 1970 óta 
a soproni kereskedelem ikoni-
kus alakja.

– Soha nem gondolkoztam 
azon, hogy váltsak – mesélte 
Marika. – Ha újra kezdhetném, 
megint eladó lennék. Szüksé-
gem van a pezsgésre, nyüzs-
gésre, nem érezném jól magam 
egy irodában.

Marika jó pár évig volt alkal-
mazott a Kisvárkerületen lévő 
női kalap- és divatáru üzletben, 
ezután az Ikva Áruház ruházati 

részlegének osztályvezetője lett, 
mintegy 25 éve pedig egy fehér-
neműüzletet vezet.

– Oktatóként rengeteg tanu-
ló fordult meg a kezem alatt, 
de sajnos kevesen maradtak a 
kereskedelemben – folytatta 
Marika. – Előfordult, hogy hú-
szan is voltak egyszerre, egyi-
kük egészen a minisztériumig 
eljutott. Próbáltam átadni ne-
kik a szakma szeretetét, az ud-
varias kiszolgálás fortélyait, 

hiszen a vevőkhöz rengeteg tü-
relemre van szükség. Fontos, 
hogy becsületesek és szorgal-
masak legyünk.

Marika szlogenje: „a mosoly-
csekk ingyenes”. Célja, hogy jó 

tanácsokat adjon a vevőknek.
Most már nyugdíjasként jár 
munkába, és reméli, az egész-
sége megengedi, hogy jövőre 
megünnepelhesse ötvenéves 
jubileumát.

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

Pelikános kopogtató  
a Storno-ház kapuján
A Storno-ház jellegzetessége a homlokza-
tok találkozásánál lévő kétemeletes, gaz-
dag díszítésű, kerek, zárt sarokerkély és a 
Festetics címerrel díszített toszkán fél osz-
lopokkal közrefogott, szegekkel és vas-
ból készült levéldíszes ütközőléccel ellá-
tott kapu, melyet művészien kidolgozott 
ajtókopogtató, az úgynevezett pelikános 
kopogtató díszít. A pelikán motívum va-
lószínűleg utalás a kopogtató készítőjé-
re, a ház egykori tulajdonosára, Ignatius 
Pelicanra, aki 1693-ban vásárolta meg az 
épületet, az ő tulajdonában volt egészen 
1719-ig, amikor is Föstetics Kristóf lett az új 
tulajdonos. Pelicán Ignác Lőrinc a 17. szá-
zad végén a városi fegyvertárnok (bürger-
licher Zeugwarth) tisztségét viselte, címe-
res pecsétnyomóján is szerepel a pelikán. 
A fegyvertárnoknak egyébiránt még a neve 
is stílszerű, ugyanis a pelican katonai szak-
nyelven hat és fél láb csőhosszúságú ágyút 
jelent, amelyből hatfontos golyókat lőttek 
ki. Ő maga városi tisztsége mellett kiváló la-
katosmester is volt, mint azt a mai Storno-
ház kapuján lévő, általa készített kopogtató 
is bizonyítja. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

AJÁNLÓ: Koloszárné Marikát Koppányi Katalin ajánlotta Hét-
köznapi hős című rovatunkba. Jó szívvel javasolta, hogy mu-
tassuk be a boltvezetőt, aki mindig kedves, barátságos és 
türelmes. Szakértelme garancia a sikeres vásárlásra. Katalin 
szerint a vevők bizalommal fordulhatnak hozzá.

Koloszárné Grubits Marika 25 éve egy fehérneműüzletet vezet – a vevők 
bizalommal fordulhatnak hozzá FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Részleges 
útnyitás

November 5 és 23. kö-
zött részlegesen meg-
nyitják a Fertőrákos–
S z e n t m a r g i t b á n y a 
(Sankt Margarethen) 
közötti úgynevezett 
piknikutat – közölte a 
Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt.-től ka-
pott információk alapján 
a fertőrákosi polgár-
mesteri hivatal. Hétfő-
től szombatig a munka-
végzés ideje alatt, reggel 
8-tól délután 5-ig to-
vábbra is le lesz zárva az 
út, de az ezen kívül eső 
időszakokban mindkét 
irányban engedélye-
zik a forgalmat. Vasár-
napi napokon nem lesz 
útlezárás.
November 23-át köve-
tően a tervek szerint a 
napközbeni forgalmat 
sem fogják már kor-
látozni. Az út felújítá-
sa nyáron kezdődött, a 
teljes burkolatot lecse-
rélték, valamint kiszéle-
sítették a pályát.

›
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Lehet, hogy nagyon tévedek, de én 
jogosnak érzem a katalánok függet-
lenségi törekvéseit. Az pedig még inkább bánt, hogy a 
függetlenségi népszavazás vezetőit börtönbüntetés-
re ítélték. Azért érzem igazságtalannak a történteket, 
mert úgy gondolom, hogy egy nép, amelynek saját 
nyelve, kultúrája, történelme és jól körülhatárolható 
területe van, igenis jogosult eldönteni, hogy önálló-
an vagy egy másik állam részeként szeretne-e élni. 
A másik oldalon állók viszont azt mondják, már a két 

évvel ezelőtti népsza-
vazás kiírása is alkot-
mányellenes és ezért 
törtvénytelen volt. 
A súlyos ítéletek hatá-
sára ismét fellángoltak 
a tüntetések és az ösz-
szecsapások a rendőr-
ség és a teljes önálló-
ságra vágyó tömegek 
között Katalónia-szer-

te. Nem ismerem a spanyol jogrendet, de ettől füg-
getlenül az a véleményem, ha egy nép önállósodni 
akar, azt engedni kell. Mert persze lehet hivatkoz-
ni az alkotmányra, a hatályos törvényekre, de eze-
ket meg is lehet változtatni. Ami még megdöbben-
tőbb, hogy nem olvastam, hallottam, hogy a népek 
önrendelkezését máskor oly fennen hangoztató or-
szágok felemelték volna szavukat a katalánok mellett. 
Most lapulnak, mondván, ez spanyol belügy. Nem az! 
Minimum spanyol és katalán ügy! Persze a hatalom 
maga alá gyűri majd a tüntetőket, s helyreáll a „rend”. 
Európa pedig szemlesütve bólogat majd. Mert a ka-
talán törekvés példaértékű is lehet, hivatkozási ala-
pot jelenthet más (európai) kisebbségeknek. Ebben 
az összefüggésben már érthető(bb), hogy miért tűrik 
a határokon túli magyar kisebbségek gyakori meg-
aláztatását (köszönet a kivételt jelentő országoknak), 
jogfosztását. Nyilván, mert nekik az az érdekük, hogy 
a kisebbségek maradjanak nyugton, ne borítsák fel 
a kialakult rendet. 
Ami most Katalóniában történik, azért is fájdalmas, 
mert Spanyolország nehéz harcok árán jutott el oda, 
ahol most van. Tudniuk kellene (tudják is), hogy a 
gyönyörű és a szabadságot, a demokráciát tisztelő 
országukban a XXI. században börtönökkel, fenye-
getésekkel csak átmenetileg lehet elfojtani az önál-
lósodási törekvéseket. A parázs tovább izzik. Mind-
két félnek – hosszú távon – jobb lenne, ha békésen 
egyeznének meg.

„…egy nép, amelynek 
saját nyelve, kultú-
rája, történelme és jól 
körülhatárolható terü-
lete van, igenis jogo-
sult eldönteni, hogy 
önállóan vagy egy 
másik állam részeként 
szeretne-e élni.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hallgatni 
arany(?)

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

„A független Magyarország újratemetésekkel született meg”

A szabadság nemzete

HUSZÁR JUDIT 

– Ahol a hősöket nem felejtik, ott 
mindig lesznek újak – hangsúlyoz-
ta ünnepi beszédében dr. Farkas 
Ciprián. Sopron polgármestere az 

október 23-i megemlékezésen arról is beszélt, 
hogy 1956-ban a magyarok tanúbizonyságot 
tettek arról, hogy a kis népek is kezükbe tudják 
venni sorsuk alakítását. 

A hagyományoknak megfele-
lően idén is a Széchenyi téren 
tartották a városi ünnepséget az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 63. évfordulóján. 

„És kérdik, egyre többen kér-
dik/ Hebegve, mert végképp 
nem értik –/ Ők, akik örökség-
be kapták –:/ Ilyen nagy dolog 
a Szabadság?” – a műsor elején 
A magány változatai – ’56 után 
címmel Hamvas Béla és Márai 
Sándor írásaiból készült kama-
raszínházi előadásból adott elő 
részletet Ács Tamás és Papp At-
tila, a Soproni Petőfi Színház 
két művésze. 

Az ünnepség szónoka 
dr. Farkas Ciprián volt. A pol-

gármester szerint október 23. 
a szabadság napja, a XX. század 
egyik legkiemelkedőbb törté-
nelmi eseménye, amikor a ma-
gyarok tanúbizonyságot tettek 
arról, hogy a kis népek is kezük-
be tudják venni sorsuk alakítá-
sát. Bár novemberben leverték 
a forradalmat a szovjet tankok, 
de október 23-nak fontos sze-
repe volt abban, hogy 1989-
ben megtörtént a rendszervál-
tás, a vasfüggöny pedig éppen 
Sopron mellett szakadt szét. Az 
’56-os hősökre először 1989-ben 
lehetett emlékezni. – 30 éve a 
független és demokratikus Ma-
gyarország újratemetésekkel 
született meg – hangsúlyozta 

dr. Farkas Ciprián. – A névtelen 
sírokból előkerültek mártírjaink, 
feltámadt 1956 szellemisége, és 
ezzel együtt a Kádár-rendszer 
sírba szállt.

A polgármester szólt arról is, 
hogy a szabadság iránti vágy 
mindig ott volt a magyarok lel-
kébe. – A szabadságot minden 
korban minden evilági hatalom-
nál többre tartottuk. Rákóczi, 
Kossuth és az ’56-os forradalmá-
rok örököseiként ezért nevez-
hetjük magunkat a szabadság 
nemzetének. Egy nemzetnek 
méltó módon kell ápolnia hő-
sei emlékét. Ahol pedig a hősö-
ket nem felejtik, ott mindig lesz-
nek újak. Ez a tudat olyan erővel 
ruház fel bennünket, ami min-
denkor segít abban, hogy bátran 

szembe tudjunk nézni napjaink 
kihívásaival is.

Az ünnepség a székelyudvar-
helyi Udvarhely Táncegyüttes 
és a Kedves Zenekar műsorával 
folytatódott, majd a résztvevők 
megkoszorúzták az 1956-os em-
lékművet. Elsőként dr. Farkas 
Ciprián polgármester, dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármesterek, valamint Bar-
cza Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője helyezte 
el az emlékezés virágait, majd 
lerótták tiszteletüket az emlék-
műnél a soproni kulturális, ok-
tatási és közintézmények kép-
viselői is. Az ünnepségen jelen 
volt Bujdosó Alpár, az 1956-os 
soproni MEFESZ elnöke és több 
önkormányzati képviselő is.

EGYETEMI MEGEMLÉKEZÉS: Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra a botanikus kertben emlékezett a Soproni 
Egyetem vezetősége, oktatói és hallgatói. Az eseményen 
köszöntőt mondott Bujdosó Alpár költő, mérnök, az egykori 
soproni MEFESZ elnöke, majd prof. dr. Náhlik András, a 
Soproni Egyetem rektora beszélt az ’56-os eseményekről. 
A megemlékezés koszorúzással zárult, a város részéről 
Mágel Ágost, Stöckert Tamás és Abdai Zsolt önkormányzati 
képviselők helyezték el a virágokat az 1956-os emlékműnél.

Rendszerváltozások
PLUZSIK TAMÁS

„Forradalmak, kurzus- 
és rendszerváltozá-
sok az új és legújabb 
kori Magyarországon” 
címmel rendezett 
szakmai konferen-
ciát a Magyar Nem-
zeti Levéltár soproni 
levéltára.

– Minden tekintetben speciá-
lis a mai rendezvény, ahol is a 
modern Magyarország három 
olyan nagy eseménytörténeté-
ről, politikai fordulójáról esik 
szó, ami egyúttal társadalmi 
változást is jelentett az ország-
ban – mondta a konferencia té-
maköréről dr. Dominkovits Pé-
ter, a rendező soproni levéltár 
igazgatója. – A történeti szak-
zsargon 1848–1849-et a „nagy 
évek”-nek nevezi, hisz az áp-
rilisi törvények lényegében a 

polgári Magyarország alapjait 
rakták le. A nagy háborút köve-
tően 1919 egy óriási töréspont a 
magyar társadalom és államfej-
lődés történetében. A harmadik 

dátum 1945, ami eddig a magyar 
történetírásban a felszabadítás 
üdvtörténeteként jelent meg. 
A Magyar Nemzeti Levéltár fő-
igazgató-helyettesének, prof. 

dr. Ö. Kovács Józsefnek az elő-
adásában ez az év egészen más 
megvilágításba került, hisz lé-
nyegében ekkor vette kezdetét 
a kommunista diktatúra.

Idén is a Széchenyi téren tartották a városi ünnepséget az 1956-os forradalom és szabadságharc  
63. évfordulóján FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos 
főmunkatársa A soproni 48-asok 1848–49-ben címmel tartott előadást 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Szobrok zöldségekből
KÖVES ANDREA

Retekből, 
répából, 
cukkiniből 
és még 

számtalan zöldség-
ből és gyümölcsből 
finom, míves virágo-
kat, fantáziadús alko-
tásokat farag a sop-
roni Magyar Balázs. 
A zöldségszobrász a 
hunyadis diákokat is 
beavatta különleges 
hobbijába.

A gasztronómiai szakember a 
2000-es évek elején egy olyan 
szállodában dolgozott, amelyik 
nyitott volt a zöldségfaragások-
kal ékesített tálalásra. Magyar 
Balázs ennek révén került olyan 
szakiskolába, ahol belekóstol-
hatott a zöldség- és gyümölcs-
szobrászat alapjaiba. Olyannyi-
ra magával ragadta a különleges 
tevékenység, hogy azóta szabad-
idejében rendszeresen kezébe 
veszi a speciális faragó szerszá-
mot, és saját örömére alkot. 

– Hihetetlen nyugalmat ad, 
amikor faragok – mesélte az al-
kotó. – Ezt csak nagyon nagy tü-
relemmel, elmélyüléssel lehet 

csinálni, éppen ez az, ami miatt 
annyira szeretem. Itt nincs lehe-
tőség arra, hogy az ember kija-
vítsa azt, amit elrontott. 

A zöldségszobrok nem az 
örökkévalóságnak készülnek, 
hiszen két–három napig őr-
zik meg eredeti szépségüket, 
közben olajos vízzel kell őket 
permetezni.

Magyar Balázs a Hunyadi Já-
nos Evangélikus Általános Iskola 
4.d osztálya tanulóinak is tartott 

bemutatót, sőt a gyerekek is be-
lekóstolhattak a gyümölcs- és 
zöldségfaragásba: narancsot és 
tököt formálhattak kedvük sze-
rint. Mindez része az intézmény 
speciális KÉZ programjának.

– Hat esztendővel ezelőtt in-
dult a program, amely egy betű-
szót takar: a kép, élmény és zene 
együttesét – tette hozzá Kladler 
Gabriella tanítónő. – Mindez sok-
sok élményt nyújt a gyerekek-
nek. Most például két hónapon 

keresztül a zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel foglalkoztunk kör-
nyezetismeret órán, és a KÉZ 
programnak köszönhetően a ta-
nítványaim ezen a napon újabb 
oldaláról is megismerhetik a fi-
nom, egészséges terméseket.

Öröm volt nézni, hogy a ki-
csi kezek milyen ügyesen hasz-
nálták a késeket a faragás so-
rán. A szorgos munka után az 
elkészült alkotásokat mindenki 
hazavihette.

Agrárminiszteri 
elismerő oklevél
Miniszteri elismerő oklevelet 
adományozott Bánáti László-
nak, a Tanulmányi Erdőgazda-
ság Zrt. parkerdei és kommu-
nikációs igazgatójának Nagy 
István agrárminiszter. A sopro-
ni szakember a rábízott parker-
dő természeti értékeinek meg-
ismertetésében, fejlesztésében 
játszott kiemelkedő szerepéért 
érdemelte ki a díjat. 

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emléknapja, októ-
ber 23-a alkalmából egyébként 
74-en vehették át szakmai el-
ismerésüket az Agrárminisz-
térium díjátadó ünnepségén. 

A miniszter az eseményen ki-
emelte: a díjazottak felfedez-
ték magukban a forradalmá-
rok büszke eszmei örökségét, és 
megmutatták az egész ország-
nak, hogy képesek hatással lenni 
másokra. Ebből az erkölcsi tőké-
ből a magyar agrárium is erősö-
dött az elmúlt években. – Ezért 
elődeink előtti múlhatatlan tisz-
telettel ma elismerésünket fe-
jezzük ki mindazok példaértékű 
munkássága előtt, akik elkötele-
zetten dolgoznak a magyar ag-
rárium gyarapodásáért, sikerei-
ért, nemzetközi elismertségéért 
– hangsúlyozta Nagy István.

Zöld Sopron

A Fertő tó fejlesztéséről kaptak tájé-
koztatást a burgenlandi tartomány 
képviselői, valamint az érintett oszt-
rák szervezetek. A magyar oldalon 
tervezett beruházás 100 százalékban 
kormányzati forrásból valósul meg. 

– A kétoldalú tanácskozás a legmagasabb 
szintű hatósági és szakmai szinten zajlott 
mintegy húsz szakértő jelenlétében – áll 
a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. közleményében. – A magyaror-
szági partszakasz fejlesztéséről részletes 
tájékoztatást kaptak az osztrák fél képvise-

lői. A tervek pontos ismeretében Astrid Ei-
senkopf, Burgenland tartományi tanácsosa 
megnyugtatónak nevezte a magyar fejlesz-
tési elképzeléseket és megállapította, hogy 
részükről a jövőben nem állnak fenn kör-
nyezetvédelmi, illetve világörökség-védel-
mi aggályok. A megbeszélésen jelen lévő 
osztrák érintettek, szervezetek képviselői 
az osztrák oldalon tervezett fejlesztése-
ket ismertették a magyarokkal. A hatékony 
együttműködés érdekében pedig megálla-
podtak abban, hogy közös osztrák–magyar 
munkacsoport felállítását szorgalmazzák, 
amelyen a tó körüli jövőbeni fejlesztések-
ről egyeztetnek majd. 

A megbeszélésen a két régió közötti kapcso-
lat fontosságára hívta fel a figyelmet dr. Nagy 
Andor bécsi magyar nagykövet. A Fertő tó 
magyar oldalára tervezett projekt az oszt-
rák médiában rossz megvilágításba került, 
a megbeszélésen többek között ezeket a 
tévhiteket és a felmerülő kérdéseket tisz-
tázták a felek. 
Astrid Eisenkopf, Burgenland tartományi ta-
nácsosa 2015 óta felel a fenntarthatóságért, 
környezet- és klímavédelemért, valamint a 
tartomány vidékfejlesztési ügyeiért. Véle-
ménye szerint az együttműködés rendkívül 
fontos, és üdvözli az ötletet, hogy megújul-
jon a Fertő tó magyar része is. A találkozót 

megelőzően felmerült aggályaira megnyug-
tató válaszokat kapott, mint mondta: az in-
formáció hiánya okozta a problémát. 
A fejlesztésért felelős Sopron–Fertő Tu-
risztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, Kárpáti Béla a tanácskozáson 
részletesen bemutatta a fejlesztési terve-
ket, hangsúlyozta, hogy több vizsgálat is 
készült, melyek egyike sem állapított meg 
határon átnyúló negatív hatást. Kiemelte, 
hogy a fejlesztő cég a kötelező tájékoztatást 
megtette az osztrák fél részére. Az Osztrák–
Magyar Vízügyi Bizottság pontos és részle-
tes tájékoztatást kapott a fejlesztési tervek-
ről, és azokat jóváhagyta.

Kétoldalú egyeztetés a Fertő fejlesztéséről

Itt az ellenőrzés ideje!
A fűtőberendezések, 
kémények ellenőrzé-
sére, karbantartására 
hívja fel a figyelmet az 
Országos Katasztró-
favédelmi Főigazga-
tóság a fűtési szezon 
közeledtével a szén-
monoxid-mérgezések 
és a lakástüzek meg-
előzése érdekében.

Kiemelték: technológiától füg-
getlenül komoly veszélyt je-
lenthet, ha a fűtőeszközt nem 
rendeltetésszerűen használják, 
ha szabálytalan a kivitelezése, 
vagy ha a rendszeres műszaki 
felülvizsgálatot elmulasztották. 
Nem szabad háztartási hulla-
dékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek 
amellett, hogy mérgező gázo-
kat bocsátanak ki, fokozzák a ké-
ményben a kátrány és a korom 
lerakódását. A lerakódások mi-
att leszűkül a kémény belseje, és 
visszaáramolhat a füst a házba, 

illetve a korom- és kátrányréteg 
meg is gyulladhat, ami lakás-
tűzhöz vezethet – fűzték hozzá.

A statisztikák szerint a fűté-
si időszakban duplájára emel-
kedik a lakástüzek száma, ezek 

megelőzése érdekében a csalá-
di házak esetében szükséges a 
kémények ingyenes ellenőrzé-
sének megrendelése, résszel-
lőzők beszerelése a szigetelt 
ajtókba és ablakokba, továbbá 

a szén-monoxid-érzékelők fel-
szerelése. A szén-monoxid-ér-
zékelők pozitív és negatív listá-
ja a www.katasztrofavedelem.hu 
oldalon, a „Piacfelügyelet” fülre 
kattintva érhető el.

Dobogós körtefa
Harmadik lett Az év fája 
versenyen a Széchényiek 
körtefája. A július óta tar-
tó online szavazás végén 
1483 voksot ért el a fer-
tőszéplakiak büszkesége. 
Első helyen a kaposvári 
Szabadságfa végzett, míg 
második a dunakiliti mil-
lenniumi tölgy lett. 
Az Ökotárs Alapítvány Az 
év fája versenye idén is 
nagy népszerűségnek ör-
vendett: 57 jelölt indult a 

megmérettetésen, ame-
lyek közül a szakmai zsűri 
választotta ki a 14 döntőst. 
Közöttük volt a fertőszép-
laki templomdombon, a 
hajdani Széchényi-kastély 
tövében terebélyesedő kör-
tefa is. A fát a legenda sze-
rint maga Széchenyi István 
ültette. A helyiek beszá-
molója szerint a növény-
óriás minden esztendőben 
roskadozik a gyümölcstől.  
Forrás: Sopronmédia

A fűtési időszakban duplájára nő a lakástüzek száma – ezért is fontos a 
berendezések ellenőrzése  FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Nagy István és Bánáti László a díjátadó után 
FOTÓ: AGRÁRMINISZTÉRIUM

– Hihetetlen nyugalmat ad, amikor faragok – mondja Magyar Balázs. 
A zöldségszobrász diákoknak is bemutatta különleges hobbiját. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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1994
Sportcentrum 
Sopronban
Megépül a Mezey György által 
megálmodott sportcentrum 
Sopronban. Az EMDSZ–Soproni 
LC vezetősége teremti elő a szük-
séges anyagi forrásokat, ami az 
előzetes tervek szerint mintegy 
egymilliárd forint. Az épület 
háromszintes lesz, amiben leg-
alul kap helyet a fedett labdarú-
gópálya, amely teljesen szabá-
lyos (100x64 méteres) méretei 
mellett azzal a jó tulajdonság-
gal is bír majd, hogy nem mű-, 
hanem igazi füves lesz. A több-
szintes lelátókon 7–8000 ember 
foglalhat helyet. A felsőbb szin-
tek 50 darab kétszobás apart-
manja mellett megtalálható 
lesz az építményben uszoda, 
tenisz- és squashpálya, szauna, 
szórakozó centrum, rekreációs 
központ. (Focivilág)
Tizenhárom milliós séta
Nem jó Sopronban éjszaka, 
úgy négy óra tájban egy nőnek 
olyan retiküllel sétálgatnia, 

amelyben rádiótelefon és tizen-
három millió forint van. Ezt az 
egyéninek tűnő megállapítást 
valószínűleg nem ismerte P. 
Elekné 31 éves helyi lakos, ezért 
el kellett szenvednie annak a két 
ismeretlen férfinak a támadá-
sát, akik súlyos sérülést okozva 
elvették a hölgytől a fentebb 
említett értékeket. (Reform)

1969
Soproni kiállító 
az Autószerviz ’69 
kiállításon
Annak ellenére, hogy nálunk 
még új iparágnak számít az 
autójavítást, az autók karban-
tartását szolgáló korszerű esz-
közök gyártása, ezek a berende-
zések a nemzetközi kiállításo-
kon, sőt a nemzetközi piacokon 
is eredményesen szerepelnek. 
A Budapesti Nemzetközi Vásár 
egyik hatalmas csarnoká-
ban rendezett kiállítás arról 
is képet adott, hogy az utóbbi 
években, hónapokban milyen 
sok hazai üzem tért rá ilyen 

jellegű cikkek, valamint autós, 
motoros szerelvények és közle-
kedési vegyi anyagok előállí-
tására. Sokat ígérő új üzem az 
AFIT Autófelszerelési Vállalata, 
amelynek Sopronban előállított 
különféle emelőberendezései 
között most bemutatkozott 
a kiállítási stand középpont-
jában látható kerékkiegyen-
súlyozó, a Strobo-balancer is. 
Ma már nemcsak a hagyo-
mányos gumiabroncs-sze-
relő készülékek, motorkiemelő 
berendezések, alvázkihúzók és 
karosszéria-egyengetők kerül-
nek ki tekintélyes darabszám-
mal a soproni Autófelszerelési 
Vállalattól, hanem komp-
lett fényező–szárító fülkék is. 
(Autó-Motor)

1919
Girardi fia Sopronban 
nevelkedett
Szirmai Albert, a neves zene-
szerző és karmester mesélte, 
hogy egy magyar emigráns 
társaságban egy ízben egy 

bécsi kedves, fiatal színész 
kedvéért, mintegy illendőség-
ből németül folyt a társalgás. 
Egyszerre hazai dolgokról kezd-
tek beszélni, és ahogyan már 
ilyenkor történni szokott, hirte-
len magyarra fordult a beszéd. 
És akkor, csodák csodája, kifo-
gástalan magyarsággal szólalt 
meg a bécsi színész is. Kiderült, 
hogy Girardi a neve, a néhai 
híres olasz származású oszt-
rák színész és tenorénekes 
Alexander Girardinak, a lapos 
koronájú, keskeny karimás szal-
makalap, a népszerű Girardi-
kalap névadójának a fia, aki 
Sopronban nevelkedett és 
ott tanult meg magyarul. Az 
ifjabb Girardinak a legnagyobb 
vágya, hogy magyar színpadon 
is felléphessen. Minthogy tehet-
séges, nincs is talán ennek sok 
akadálya, hogy ez az óhaja tel-
jesedésbe menjen. (Színházi 
Élet)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Megduplázta a látogatószámot a témapark

Ismét világsztárok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újra világsztárokat lát-
hatunk a barlangszín-
házban – a sokszoros 
Grammy-díjas David 
Sanborn szaxofonis-
ta és Stanley Clarke 
basszusgitáros is fel-
lép a SopronDrumon. 
A jövő évad program-
ja május 20-án kez-
dődik és szeptember 
12-ig tart. 

Összesen tíz Grammy-díjjal a 
tarsolyában lép fel a harmadik 
SopronDrumon David Sanborn 
szaxofonista és Stanley  Clarke 
basszusgitáros világsztár jö-
vőre. A fertőrákosi barlang-
színház 2020-as szezonjának 
további előadásaiban megele-
venednek mesés musicalek hő-
sei, egy koncerten újraélhető az 
István, a király legendája, Leslie 
Mandoki pedig zenészbarátai-
val érkezik erre a helyre – jelen-
tette be évadot hirdető sajtó-
tájékoztatóján Pataki András, 
a játszóhelyet működtető Pro 

Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. 

Az igazgató elmondta: a jövő 
évadban megemlékeznek arról, 
hogy ötven éve, 1970. június 
27-én rendezték az első színhá-
zi előadást a helyszínen. Az év-
forduló jegyében telik majd a 
szezon. Egyúttal bejelentette: a 
barlangszínház életében az idei 
évad áttörést jelentett, ugyan-
is míg 2016-ban 14.500 nézőt 

fogadtak ezen a helyen, addig 
2019-ben már elérték a 30.000-
es látogatószámot, 2020-ban pe-
dig 35 ezer nézőre számítanak. 
Örömtelinek nevezte, hogy a 
témaparkban az elmúlt évek-
ben megduplázódott a látoga-
tói létszám, ott 40 ezer felet-
ti érdeklődőt fogadnak immár 
rendszeresen.

A 2020-as nyári évadot május 
30-án a Soproni Petőfi Színház 

művészeinek koncertje nyit-
ja, helyi zenészek, zenekarok 
közreműködésével. Ezen a hét-
végén nagyszabású családi na-
pot tartanak színes programok-
kal a fertőrákosi kőfejtőben és 
témaparkban.

A Sopron Classic hetében talál-
kozhat a közönség az Ötórai han-
golókkal. A soproni szimfoniku-
sok május 31-től augusztus 23-ig 
összesen nyolcszor lépnek fel. 

Elhangzott: az Európai Uniótól 
nyert 120 millió forintos támoga-
tásnak köszönhetően szeretnék 
megnyitni a Dohnányi-termet. 
Itt modern technika segítségé-
vel megidézik majd a Sopron-
hoz kötődő zeneszerzők: Liszt 
Ferenc, Joseph Hayd, Goldmark 
Károly, Soproni József, Takács Je-
nő és Szokolay Sándor életútját, 
szellemiségét. 

A 2020-as barlangszínházi sze-
zont szeptember 12-én a Buda-
pest Bár koncertje zárja. A ren-
dezvénysorozat létrejöttét az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a városi önkormányzat 
is segítette. A jövő évad részletes 
programjáról a soproniszinhaz.
hu oldalon olvashatnak. 

A 150 éves Soproni Városszépí-
tő Egyesület és a Perkovátz-Ház 
Baráti Kör szervezésében októ-
ber 22-én, Liszt Ferenc születés-
napján a Solti Kamarazenekar 
vendégszerepelt az evangélikus 
templomban. A „Városszépítés 
térben, lélekben” címet viselő 
hangverseny, melyen Liszt, Er-
kel, Mozart, Chopin és Kodály 
Zoltán művei csendültek fel, a 

záróakkordja volt a jubileumi év 
rendezvénysorozatainak.

– A mai napon nemcsak 
a városszépítőket köszönt-
jük, hanem az egykori Sopron 
vármegye legismertebb sze-
mélyiségének, Liszt Ferencnek 
a születésnapját is ünnepeljük 
– fogalmazott a hangverseny 
előtti köszöntőjében dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármestere.

Kultúra, művészetek

Liszt Ferenc 
születésnapján

A Solti Kamarazenekar adott koncertet az 
evangélikus templomban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Vásárhelyi Antal grafikusművésznek, a Magyar 
Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesüle-
te elnökének nyílt kiállítása pénteken a Torony 
Galériában. 
– Vásárhelyi Antal Gilgames-sorozata az agyag-
táblákra vésett verbális mű vizuális parafrázisa, 
egyedi értelmezése és megjelenítése. A művész 
a bonyodalmakban gazdag történeti folyama-
tot, színtereket és eseményeket bőséges képi 
anyaggal, változatos formai és képszerkezeti 
megoldásokkal alkotja meg – fogalmazott a ki-
állítást megnyitó Kozák Csaba művészettörté-
nész. A tárlat november 22-ig tekinthető meg, 
hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között a Szent 
György utcában lévő Torony Galériában.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Gilgames

RÖVIDEN

Ecsetre cserélt kalapács
A Várkerület Galériában nyílt meg Baranyai László kiállítá-
sa az elmúlt vasárnap. A megjelenteket Füzi Edit, a Sop-
roni Képzőművészeti Társaság titkára köszöntötte. A tár-
latot Keresztény Richárd, a társaság elnöke nyitotta meg, 
majd rövid ismertetőt is közölt a kiállított negyven alko-
tásról. A tárlat november 8-ig naponta 15–17 óra között 
tekinthető meg.
Baranyai László eredeti végzettsége kőfaragó és épület-
szobrász. Pályafutását Budapesten az építőipari és kő-
faragó vállalatnál kezdte. Dolgozott például az Ország-
ház, illetve a Magyar Rádió épületnek renoválásánál is, 
majd Sopronba költözött. Itt a műemlék-felügyelőség-
nél helyezkedett el. Keze munkáját dicséri több teme-
tői sír rendbehozatala, részt vett a Kecske-templom kor-
szerűsítésében, a Mária-szobor, illetve a bánfalvi kolostor 
felújításánál is.
Baranyai László a nyugdíjas éveiben a kalapácsot ecsetre 
cserélte, mind a mai napig aktívan alkot. A mostani volt 
az első önálló kiállítása, idén lett tagja a Soproni Képző-
művészeti Társaságnak. 

›

Jövőre is a Kossuth-díjas Horváth Kornél lesz a SopronDrum szervezője  
FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Idén számtalan családi programot tartottak a témaparkban – nem lesz ez 
másként 2020-ban sem
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Továbbra 
is csúcs-
formában 
játszik a 

Sopron Basket: a női 
csapat múlt héten óri-
ási harcban legyőzte 
a török Fenerbahcét, 
majd a legnagyobb 
honi rivális, a Szek-
szárd együttese ellen 
is nyerni tudott.

A török sztárcsapat ellen sok hi-
bával indult a mérkőzés, de a 
rutinos játékosait szerepeltető 
Sopron Basket felvette a tem-
pót, és kiegyenlített első félidőt 
játszott az esélyesebb törökök 
ellen. A szünet után átvette az 
irányítást a Sopron, January és 
Fegyverneky kiválóan szervezték 
a játékok és pontosan is céloztak. 
A hajrában három török három-
pontos is célba talált, egál is volt 
az eredmény, azonban Fegyver-
neky hármasa, January ziccere és 
Brooks büntetői azt jelentették, 
hogy már egy igazi nagy skalpot 
is begyűjtött az Euroligában Gás-
pár Dávid együttese. A végered-
mény: Sopron Basket – Fener-
bahce: 62–60.

Vasárnap következett a Szek-
szárd elleni meccs, amely ez 
alkalommal csak a nevében 

volt rangadó: a Sopron az ele-
jétől kezdve koncentráltabban 
és pontosabban játszott, gya-
korlatilag két negyed alatt el is 
döntötte a meccset. A bünte-
tőzésben óriási volt a különb-
ség a két csapat között, a haza-
iak kiemelkedő, 97 százalékos 

pontossággal céloztak. A fiata-
lok közül Határ Bernadett 12, 
Dubei Debóra 9, Varga Alíz pe-
dig 6 pontot szerzett a találko-
zón. A végeredmény: Sopron 
Basket – KSC Szekszárd: 75–51.

– A Fenerbahce ellen fantasz-
tikus munkát végzett a csapat, 

hihetetlen boldogok voltunk a 
győzelem után – mondta Gás-
pár Dávid, a Sopron Basket 
vezetőedzője. – Fontos mecs-
csen nyertünk a Szekszárd el-
len is, megemelem a kalapom 
a játékosok előtt. Külön köszö-
net a nézőknek, amiért ilyen 

fantasztikus hangulatot te-
remtettek a két honi élcsapat 
rangadóján.

A Sopron Basket csütörtö-
kön a Girona otthonába láto-
gat, majd vasárnap 17 órától a 
Zalaegerszeg együttesét fogad-
ják a soproni hölgyek.

Ezen a héten is két fontos meccset játszik a Sopron Basket

Csúcsformában a csapat

Sport

Tisztelt soproniak!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

a Nemzeti Gyász Emléknapján,
2019. november 4-én (hétfőn) reggel 9 órától,

csendes főhajtásra várja Önöket 
az 1956-ban Jánostelepen eltemetett,

mártírhalált halt kilenc forradalmár emlékére emelt
kőhalomnál és a mártírok kopjafáinál.

Fejezzük ki együtt tiszteletünket
a mártírhalált halt forradalmárok emléke előtt!

Cél a középmezőny

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiválóan kezdte az idei évet a SMAFC NB I. B 
csoportos férfi kosárlabdacsapata. Az egye-
temi együttest az idei évtől új vezetőedző, 
Csaplár-Nagy Arnold irányítja.

Első hat meccse után öt győze-
lemmel és mindössze egy ve-
reséggel áll az NB I. B csoportos 
bajnoki tabella élmezőnyében 
a SMAFC együttese. Ősztől új 
vezetőedző, a soproni kosárlab-
dakörökben jól ismert Csaplár-
Nagy Arnold irányítja a szak-
mai munkát. Az új szakvezető 
új szemléletmódot is hozott a 
csapathoz.

– Több mint 10 éve látom 
testközelből az NB I. B csoport 
küzdelmeit, sokáig játszottam 
is ebben az osztályban, így el-
mondhatom, hogy komoly 
rutinom van a hazai másod-
osztályban – mondta a vezető-
edző, aki korábban játékosként 
több évig szerepelt a SMAFC-
ban és a Sopron KC együttesé-
ben. – A korábbi időszakban a 

támadásokon volt a hangsúly, 
ezen változtattunk a mostani 
szezontól. Az általam képvi-
selt játékfilozófia szerint a vé-
dekezés legalább olyan fontos, 
ez a játékunk alapja. Ezután kö-
vetkezhet a szintén szervezett 
csapatjátékon alapuló támadás-
építés. Szeretném látni, hogy a 
srácok ebből a játékfelfogásból 
minél többet megvalósítanak a 
pályán. Eddig jók a tapasztala-
tok, kiválóan kezdtük a szezont, 
de hosszú még a bajnokság.

A vezetőedző hozzátette: a 
csapat játékoskeretét sikerült 
megerősíteni, a vezetőséggel 
egyeztetve az idei évre a bajno-
ki középmezőnybe kerülés a cél.

Ismét vereséget szenvedett 
a Sopron KC férfi kosárlab-
dacsapata. Sabáli Balázs 
együttese ezúttal a Kapos-
vár otthonában kapitulált. 
A soproni csapathoz visz-
szatért a center, Christian 
Jones és a ZTE ellen meg-
sérült Demetre Rivers is 
tudta vállalni a játékot. Az 
első két negyedben 4, il-
letve 5 pontos előnyt szer-
zett a hazai alakulat, így a 
nagyszünetben kilenc-
pontos hátrányba került 
az SKC (40–31). A fordulás 
után 5 pontra felzárkózott 
a csapat, azonban innen-
től teljesen szétesett a já-
téka. A Kaposvár az utolsó 
10 percben 29 ponttal ter-
helte meg a soproni gyű-
rűt, míg az SKC összesen 9 
pontra volt képes. A vég-
eredmény: Kaposvári KK 
– Sopron KC: 87–59.
– Egyénieskedtünk, a já-
tékosok a saját statisz-
tikájukat tartották szem 
előtt, ez megengedhetet-
len – mondta Sabáli Balázs 
vezetőedző. – Mint ahogy 
az is, hogy az egyes-kettes 
poszton szereplő játéko-
saink ennyi labdát adjanak 
el. Nem vagyunk könnyű 
helyzetben, de folytatjuk 
tovább a munkát.
Az SKC szombaton az 
NB I. A csoportba idén fel-
került Oroszlány együtte-
sét fogadja.

Újabb 
vereség

Négy napon belül két bravúr: a Sopron Basket a Fenerbahce és a Szekszárd együttesét is legyőzte. 
Felvételünk a török sztárcsapat elleni mérkőzésen készült. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Csaplár-Nagy Arnold vezetésével jól kezdte az évet a SMAFC férficsapata 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Október 30., szerda, 
november 4., 6., hétfő, 
szerda 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep

Labdarúgás
Október 30., szerda 18 
óra, városi stadion
SC Sopron–Buda-
foki MTE – Magyar 
Kupa mérkőzés

November 2., szombat 
16 óra, városi stadion
SC Sopron 
– Győrszentiván SE

Rögbi
November 2., 
szombat 14 óra, 
ágfalvi focipálya
Sopron–Medvék

Teke
November 2., 
szombat 14 óra, Győri 
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Sárvári Kinizsi SE

Kosárlabda
November 2., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – OSE Lions

Túra
November 3., 
vasárnap 9 óra, 
Hotel Szieszta
Extrem Burgenland 
felkészítő túra

› A programot szervező Paddy Sportegyesület adományt is felajánlott

Jótékonysági futás Leviért

Sport

Ismét az élen
PÁDER VILMOS 

Újra vezeti a tabellát a megyei első 
osztályban az SC Sopron együtte-
se, a hétvégén magabiztosan nyert 
a csapat Gönyűn. A SFAC továbbra 

is pont nélkül szerepel a bajnokságban. 

Megyei I. osztály 
Gönyű – SC Sopron: 1–4: Vissza-
vette vezető pozícióját a bajnok-
ságban az SC Sopron legénysége, 
mivel a nagy vetélytárs, Kapu-
vár sima 3–0-s vereséget szen-
vedett Jánossomorján. Takács 
Gábor vezetőedző tanítványai 
vesztes állásból 10 emberrel 
fordították meg a mérkőzést 
– a gyengélkedő játékvezető a 
vérző Baranyait reklamálásért 
kiállította –, így végül fölényes 
győzelem született. Tizenkét 
meccsből kilenc győzelem és há-
rom döntetlen – mind a három 
hazai pályán – az eredményük. 
Remélhetőleg a hétvégi Győr-
szentiván elleni találkozón meg-
törik a rossz hazai széria. Plusz 
örömhír az SC Sopron háza tá-
ján, hogy Honyák Máté 13 góljá-
val vezeti a góllövő listát.

SFAC–Csorna: 0–4: A hazaiak 
mintha feladták volna azt a re-
ményt, hogy a megyei I. osztály 
tagjai maradjanak. 12 mérkőzés 
12 vereség, 4 rúgott és 57 kapott 
gól, 0 pont. Mérkőzésenként 4,75, 
azaz majdnem 5 kapott gól az át-
laguk. Ez a teljesítmény méltat-
lan a SFAC hagyományaihoz.

Megyei II. osztály
SVSE – Répcementi SE: 0–6: 
Mozsolits Jenő edző csapa-
ta ezer sebből vérzik. Nyolc 

kezdőjátékosa sérülés, kiállítás 
miatt kidőlt a sorból, ekkora 
hiányt pedig még egy világve-
rő együttes sem bír el. A csupa 
szív tréner ennek ellenére az I–
VI. helyre várja fiait.

Megyei III. osztály
Balf–Agyagosszergény: 4–1: 
A balfi fiúk hetek óta tartják jó 
formájukat. Mérkőzésről mér-
kőzésre javulnak, és tartósan a 
dobogón állnak.

Megyei 
öregfiúk-bajnokság
Lébény – SC Sopron: 1–5: Maga-
biztos játékkal fölényes győzel-
met arattak a soproni legendák. 
A két volt NB I-es kedvenc, Tiko-
si Gyula 17 góllal vezeti a gólva-
dászok listáját, őt követi Borsos 
István 13 góllal.

NB II-es női bajnokság
Nagykanizsa – SC Sopron: 2–2: 
A nagyon fiatal soproni csapat 
hangyaszorgalommal gyűjtöge-
ti pontjait. A tabellán ugyan a 
vége felé állnak, de csak a rosz-
szabb gólkülönbségük miatt.

A soproni labdarúgás elmúlt 
heti mérlege jónak mondható, 
kivétel az SVSE nem várt súlyos 
hazai veresége, valamint a SFAC 
szintén hazai kudarca.

Megnyílt a jégpálya

Nagy sikerrel tartották meg az SC Sopron e-sport csapatá-
nak szervezésében az első FIFA 20 bajnokságot. A szombati 
versenyre a soproniak mellett az ország számos pontjáról 
érkeztek versenyzők, szám szerint 38-an. A tornát a helyi 
Farkas Bence nyerte meg, a szervezők különdíját a szintén 
soproni Böröcz Márió kapta.
Pető Norbert szervező lapunknak elmondta: egy jó han-
gulatú versenyt sikerült megtartaniuk. A cél az volt, hogy 

népszerűsítsék az e-sportot, ezt a fajta számítógépes 
versengést.
A mérkőzések előtt minden játékosnak két perc állt ren-
delkezésére a kezdőcsapat és az egyéni taktika beállításá-
ra, valamint a kontroller testre szabására. 
A csoportmeccsek kétszer négypercesek voltak, a kiesé-
ses szakaszban már kétszer hat percig küzdöttek egymás-
sal a játékosok.

E-sport bajnokság: hazai győzelem

Több mint 200 ezer forintot gyűjtöttek össze a soproni futók az SMA-s Leventének. A másfél éves kisfiúnak gerincvelő-izomsorvadá-
sa van, édesanyja szerint most még van esély arra, hogy ő is megkapja azt a 700 milliós kezelést, amelyre sorstársának is összegyűlt 
pénz az adományokból. A soproni Paddy Sportegyesület vasárnapra hirdetett jótékonysági futást – a gyerekek közül negyvenen tel-
jesítették az Erzsébet-kertben a 700 méteres kört, további száz futó pedig a Lövér körúton rótta a kilométereket. A résztvevők 205 
ezer forintot adtak össze, amelyet az egyesület eljuttat a beteg kisfiú családjának.

Sokak örömére a hétvégén 
megnyílt a Káposztás utcai sta-
dion mögött a műjégpálya. Az 
őszi szünetben november el-
sejéig, péntekig 16–19 óra kö-
zött várják a sportolni vágyó-
kat, szombaton és vasárnap 

pedig 10–19 óra között tarta-
nak nyitva. 

A pálya november második 
hetétől már a megszokott rend 
szerint üzemel. Szerdán és pén-
teken 17–20 óra, szombaton és 
vasárnap pedig 10–19 óra között 

lesz nyitva. Rövid, tízperces szü-
netek előfordulhatnak, ekkor 
végzik el a jég karbantartását.

Gyerekek részére hétvégente 
idén is indítanak tanfolyamot, 
erről a sopjeg.hu oldalon lehet 
bővebb tájékoztatást kapni. 

Győzelemmel mutatko-
zott be a sencseni tenisz 
WTA-világbajnokságon a 
párosversenyben címvédő 
Babos Tímea, Kristina Mla-
denovic kettős: a magyar, 
francia duó hétfői első cso-
portmeccsén döntő rövidí-
tésben verte a Latisa Csan, 
Csan Hao-cseng tajvani 
testvérpárt.
– Jól játszottunk, a Csan 
testvérek szintén, szerin-
tem magas színvonalú, iz-
galmas meccs volt – érté-
kelt röviden Babos Tímea.
A csoportnak még az első 
helyen kiemelt Elise Mer-
tens, Arina Szabalenka bel-
ga, fehérorosz és az An-
na-Lena Grönefeld, Demi 
Schuurs német, holland 
duó a tagja. Az első két he-
lyezett jut az elődöntőbe.    
Babos Tímeáék legköze-
lebb lapunk megjelenésé-
nek napján, szerdán lép-
nek pályára.

Babos: 
győzelem

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Az emberek több-
sége az újjászüle-
tés fogalmát csak 
a tényleges halál-
lal tudja összekap-
csolni, holott egy 
emberi élet során 

többször is újjá kell 
születni a fejlődés 

érdekében.”

Boldizsár Ildikó 
(író, mesekutató)

KÖNYVAJÁNLÓ

Boldizsár Ildikó: 
Mesék életről, 
halálról és 
újjászületésről

Egyszer volt, hol nem 
volt… Számtalanszor hal-
lottuk gyermekkorunkban 
ezt a mesekezdő formulát, 
amelyet mi is így adunk to-
vább. De vajon belegon-
doltunk-e valaha, mit je-
lent ez az egyszerűnek és 
könnyednek tűnő kijelen-
tés: egyszer lenni, másszor 
meg nem? A mesékben 
nincsenek legyőzhetet-
len ellenfelek, a halál sem 
az. A mese lehetővé teszi 
az ember számára, hogy 
– ha csak átmenetileg is 
– győzelmet arathasson a 
halál felett, és megteremt-
se saját világát. 

›

180 évvel ezelőtt, 1834. ok-
tóber 20-án született Sop-
ronban Varga Mihály író, ka-
nonok. Pozsonyban hunyt el 
1906. április 17-én.

100 évvel ezelőtt, 1919. ok-
tóber 22-én született Sop-
ronban Kun Ernő vegyész, 
rákkutató, az University 
of California professzora. 
A kaliforniai Mill Valley-ben 
hunyt el 2011. június 24-én.

55 évvel ezelőtt, 1964. ok-
tóber 22–25. között rendez-
ték Salgótarjánban a férfi ko-
sárlabda NB I. selejtezőjét. 
A tornán a SMAFC férfi ko-
sárlabdacsapata Krasznai 
Ferenc vezetésével kihar-
colta az NB I-be jutást. Az 
együttes az 1965-ös baj-
nokságban harmadik he-
lyen végzett, 1969-ben Ma-
gyar Kupa-győztes lett.

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

Ez történt 
Sopronban

Empátia és tisztelettudás – a gyerekeket felkészítik az életre

40. óvodai születésnap
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Negyven-
éves a Je-
genye sori 

óvoda. A születésna-
pot a gyerekek mon-
dókás–énekes elő-
adással ünnepelték, 
a felnőttek régi fény-
képeken nosztalgiáz-
tak. A rendezvényre 
dr. Farkas Ciprián pol-
gármester sem érke-
zett üres kézzel: min-
den csoport kapott 
ajándékot.

– Óvodánk a gyerekek évében, 
1979. szeptember elsején nyílt 
meg – mondta Baranyai Éva tag-
óvoda-vezető az elmúlt héten 
tartott születésnapi rendezvé-
nyen. – Elsősorban a szomszé-
dos József Attila-lakótelepről ér-
keztek hozzánk gyerekek. Nagy 
örömünkre már vannak máso-
dik generációs óvodásaink, azaz 
olyanok, akiknek a szülei annak 
idején ide jártak. Ennél szebb 
visszaigazolást nem is kaphat-
nánk! Manapság három vegyes 
csoportban nevelkednek a kicsik, 
itt mindenki ismer mindenkit, 

a hangulat pedig családias. Úgy 
készítjük fel őket az életre, hogy 
tisztelettudóak és empatikusak 
legyenek, de nagy hangsúlyt fek-
tetünk a magyar néphagyomá-
nyok átadására is.

Baranyai Éva a beszédet köve-
tően felsorolta és egyúttal meg-
köszönte az elmúlt negyven év 
vezetőinek munkáját, valamint 
külön köszöntötte Eszti nénit, 

aki a nyitás óta, egészen nyug-
díjba vonulásáig a Jegenye sori 
óvodában dolgozott.

A kisgyerekek énekes–mon-
dókás műsorát megtekintette 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter és Abdai Zsolt önkormány-
zati képviselő is.

– Az óvodapedagógusoknak 
kijár a legnagyobb tisztelet, hi-
szen arra törekszenek, hogy 

egészséges gyerekeket nevel-
jenek. Ők pedig a jövőnk zá-
logai – fogalmazott dr. Farkas 
Ciprián. – Az önkormányzat is 
mindent megtesz, hogy megte-
remtse ennek a feltételeit. Csak 
az elmúlt két évben több száz-
millió forintot fordíthattunk az 
intézmények fejlesztésére, kor-
szerűsítésére. Ezt a munkát sze-
retnénk tovább folytatni.

A polgármester nem érke-
zett üres kézzel: minden cso-
port kapott ajándékot. A gye-
rekek pedig nagy örömmel 
bontották ki a legót tartalma-
zó dobozokat.

Az ünnepség végén a felnőt-
tek nosztalgiáztak kicsit: fény-
képeken idézték fel az elmúlt 
negyven év fontosabb esemé-
nyeit, örömteli pillanatait.

Soproni fiatalok

A Jegenye sori óvoda apróságai énekes–mondókás műsort adtak a születésnapi programon 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sokoldalú széchenyista
MADARÁSZ RÉKA

Dudla Zsolt 5. éve ta-
nul a Soproni Szé-
chenyi István Gim-
náziumban. Érdekli a 
művészetek minden 
formája, különösen a 
színművészet és a ze-
ne, rajzol és fest, ver-
seket, novellákat ír, 
és közel áll hozzá a 
történelem.

Már a megjelenéséből követ-
keztethetünk Zsolt érdeklődési 
körére: különleges külseje mű-
vészlélekre utal. A 12. osztályos 
fiú évek óta a Soproni Színita-
nodába jár.

– Legnagyobb szerepem eddig 
egy Shakespeare-darab főgono-
sza volt, kisebb alakításaimban 
azonban jobban ki tudtam tel-
jesedni – mesélte Zsolt. – Fon-
tosnak tartom, hogy ne csak 
kimenjek a színpadra, és el-
mondjam a szövegemet, hanem 
hozzátegyek valamit az előadás-
hoz. Nagyon jól éreztem magam 
a legutóbb az Antigoné Polü-
neikészeként, a darab ugyanis 
a szereplők együttműködésére 
épült, én pedig szívesen dolgo-
zom csapatban.

Zsolt Hajdúnánásról szárma-
zik. Azon a vidéken és a fiú csa-
ládjában nagy hagyománya van 
a népi hangszereknek. A krea-
tív fiatalember talált otthon egy 
citerát, elkezdett rajta penget-
ni, és ma már egészen jó szin-
ten játszik a citera minden faj-
táján. Később elhatározta, hogy 

megtanul minél több hang-
szeren zenélni, többek között 
basszprím tamburán és népi 
pásztorfurulyán.

– Tízéves voltam, amikor a csa-
ládommal Sopronba költöztünk 
– folytatta Zsolt. – Szerettem vol-
na bekapcsolódni az itteni kul-
turális életbe is, így kezdtem el 
harsonázni. Még Hajdúnáná-
son jártam  zeneiskolába, ahol 
rövid ideig hegedültem is, itt 
azonban már édesanyám segít-
ségével folytattam a tanulást. 
Az egész családom tagja a har-
kai fúvószenekarnak: apa tubá-
zik, anya fuvolázik, a húgom kla-
rinétozik, én pedig harsonázom. 
Mivel mindegyik családtagom 

citerázik is, mi alakítottuk meg 
a harkai citerazenekart.

Zsolt a történelemhez is sa-
játosan áll hozzá: elsősorban 
az érdekli, hogy bizonyos ese-
mények miért és miként kö-
vették egymást. Eseményköz-
pontú szemlélete valószínűleg 
irodalmi érdeklődésével ma-
gyarázható: versei már az isko-
lai évkönyvben is megjelentek, 
de novellákkal is próbálko-
zik, sőt már egy regénybe is 
belekezdett. A fiú tavaly szép 
eredményt ért el a történelem 
OKTV-n: fél ponttal csúszott le 
a döntőről. Ami pedig a tovább-
tanulást illeti: hogy hogyan to-
vább, az még a jövő zenéje.

Dudla Zsoltot a művészetek minden formája 
érdekli FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Rothosok  
az erdész Eb-n
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több kategóriában is diadal-
maskodtak a Roth Gyula Erdé-
szeti, Faipari, Kertészeti, Kör-
nyezetvédelmi Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
diákjai a Piliscsabán tartott Dr. 
Szepesi László Erdészeti Gépész 
Országos Emlékversenyen. 

A 20. alkalommal megrende-
zett országos szakmai tanulmá-
nyi megmérettetésen írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati feladatok-
ban mérték össze tudásukat az 
erdészeti szakképzésben részt 
vevő iskolák diákjai. A verseny 
első három helyén egyéniben 

kizárólag soproni tanulók végez-
tek: Sári Zsombor első, Gál Károly 
második, Henits Kristóf harma-
dik lett. A csapatok összesítésé-
ben is soproni diákok diadalmas-
kodtak, első (Henits Kristóf, Gál 
Károly, Sári Zsombor) és harma-
dik helyezéssel (Dobosi Ferenc, 
Pagonyi Ábel, Szabó Bálint) tér-
tek haza. A versenyszabályok ér-
telmében a győztes csapat tag-
jai képviselhetik Magyarországot 
a 2020 májusában Romániában 
megrendezendő ifjúsági erdész 
Európa-bajnokságon. Felkészítő 
tanáraik Molnár József, Sztojká-
né Bodor Ildikó, Zergi Attila és 
Zombó Gergely voltak.

Az eredményes diákok és felkészítőik – alsó sor 
(balról jobbra): Pagonyi Ábel, Szabó Bálint, Dobosi 
Ferenc, felső sor: Zergi Attila, Sári Zsombor, Gál 
Károly, Henits Kristóf, Zombó Gergely
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Az egészségügyi szűrés cél-
ja egy még panasz- és tü-
netmentes személynél egy 
kórállapot (betegség) felde-
rítése a lehető legkorábban, 
lehetőleg annak még elő-
alakjában azért, hogy a be-
tegség kialakulását megaka-
dályozhassuk vagy legalább 
késleltessük, illetve követ-
kezményeit elkerüljük vagy 
enyhítsük. Olyan problémát 
szűrni, aminek a felismeré-
se esetén sem tudunk sem-
mit tenni, etikátlan. Amikor 
valaki panasszal jelentkezik, 
és annak okát keressük, az 
pedig már nem szűrés. 

Minden betegséget érde-
mes szűrni, aminek a ki-
alakulási esélye, rizikója az 
adott személy esetén (!) egy 
adott mértéknél nagyobb, 
és ismert rá olyan vizsgálati 
módszer, ami veszélytelen, 
elérhető, nem túl kellemet-
len és elég olcsó. Tehát min-
dig egy adott személyre kell 
célzottan az ő nemét, élet-
korát, családi előzményét és 
személyes kórtörténetét is-
merve a lehető legegysze-
rűbb, de jó találati arányú 
módszerrel szűrni. 

Dr. Tschürtz Nándor

A SZŰRÉSEK ÉRTELME

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 30. – NOVEMBER 5.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel november elseje, amikor 

az ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig lesz.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 6-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 16-i rejtvényünk megfejtése: Tompeti Sopronban. Szerencsés megfejtőnk: Takács Mariann, Sopron, Ma-
lomházi utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 30.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Október 31.,  
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

November 1.,  
péntek 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

November 2.,  
szombat 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

November 3.,  
vasárnap 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

November 4.,  
hétfő 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

November 5.,  
kedd 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

PLUZSIK TAMÁS

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

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

Göncz József a soproni József 
Attila Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd némi kitérő után 
másfél évet hallgatott a jogi 
karon. Ezt követően hazatért 
Sopronba és édesapja mellett 
dolgozott, annak asztalosmű-
helyében. A rendszerváltás után 
egy garázsban nyitotta meg első 
csapágyüzletét, mely hamaro-
san hazai és nemzetközi háló-
zattá bővült. Egy súlyos beteg-
ség miatt 2000-ben felszámolta 
addig sikeres vállalkozását, és 
egy barátjával megalapította a 
Szép Sopronunk Kiadót, illetve 
hatalmas képeslapgyűjtemé-
nyével egy saját archívumot 
hozott létre.

– Apai felmenőim eredeti-
leg Zala megyeiek voltak, ma 
a Szlovéniához tartozó Lendva 
(Lendava) környékén éltek – me-
sélte Göncz József. – Göncz Já-
nos dédapám onnan költözött 
Kónyba. Érdekes, kalandos az 
ő életútja, ugyanis még jóval a 
nagy világválság előtt, „kitán-
torgott Amerikába”, ahonnan, 
miután megnősült, gyakran ha-
zajárt, szinte ingázott Cleveland 
és Kóny között. Dédapám min-
den hazajövetelét követően szü-
letett egy–egy gyerek, összesen 
tizenhárom, köztük az én nagy-
apám, Göncz József. Nagyapa 

büszke, mokány magyar em-
ber volt, aki egy alkalommal az 
enesei kocsmában összevereke-
dett a nyilasokkal, ezért azon-
nal a frontra vezényelték, és ott 
a legveszélyesebb alakulthoz, a 
partizánvadászokhoz osztot-
ták be. A visszavonulás során 
nagyapa megmentett egy zsi-
dó asszonyt és annak gyerme-
két, innen datálható családunk 
mélységes empátiája a zsidóság 
iránt. A háború után visszament 
Enesére, ahol újfent összevere-
kedett az egykori nyilasokkal, 
akik időközben már kommu-
nisták lettek, így ismét pórul 
járt, elüldözték a faluból.

Göncz József édesapja asz-
talos volt, akit a Tanácsi Építő-
ipari Vállalat helyezett Győrből 
Sopronba, itt ismerkedett meg 
későbbi feleségével, akinek csa-
ládja tősgyökeres Sopron vár-
megyei volt.
– Lackner nagymama és a felme-
női középpulyaiak (Mittelpul-
lendorf) voltak. Itt ismerkedett 
meg Lőrincz nagyapával, akit én 
már sajnos nem ismerhettem, 

ugyanis a második világhábo-
rúban eltűnt a Don-kanyarban.
– Elkötelezett lokálpatrióta sop-
roni vagyok, régi képeslapok és 
dokumentumok közreadásával 
eddig tíz kötetben mutattuk be 
az egykori Sopront és környékét, 

de én voltam a kezdeményező-
je annak is, hogy reprint kiadás-
ban megjelent Pollack Miksa, 
egykori soproni neológ rabbi 
és történettudós, A zsidók sop-
roni története című, 1896-ban 
kiadott munkáját is.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1959-ben született Sopronban. Édesapja asztalosmester volt, 
édesanyja a háztartást vezette. Fia, aki dédapja, nagyapja és édesapja után már 
a negyedik József a sorban, szakmát tanul, kárpitosnak készül.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Göncz József dédapja ingázott Cleveland és Kóny között 

Elkötelezett lokálpatrióta 

Göncz József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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MADARÁSZ RÉKA

Miután saját életében megjárt nagy mélysége-
ket is, Nógrádi Nóra elindult az önismeret útján. 
Ma már másoknak segít: elsősorban kapcsola-
taik rendezésében és kommunikációs stílusuk 
javításában.

Nógrádi Nóra saját tapasz-
talatainak és tanulmányai-
nak köszönhetően tett szert 
olyan ismeretekre, amelye-
ket felhasználva ma már má-
sokat is tud támogatni ab-
ban, hogy negatív élményeik 
ellenére is helyt tudjanak áll-
ni a világban.
– A saját életem eseményei 
közben és kapcsán került az 
életembe a kvantumpszi-
chológia – mesélte Nóra. 
– Nagyon hálás vagyok a 
tanáraimnak, mert azt suly-
kolták belénk, hogy a spi-
ritualitás rendkívül fontos, 
de az elődeink által össze-
gyűjtött tudás is. Az élet-
ben a feladataink a kapcso-
latainkhoz kötődnek, ezek 
megfelelő működéséhez 
pedig elengedhetetlen a jó 
kommunikáció.
A tudományos alapokon 
nyugvó önismeret azért lé-

nyeges, mert megérteti, ha 
gondunk van a kapcsolata-
inkkal és a kommunikációnk-
kal. Kiderül, hol értelmezzük 
félre a világból felénk érkező 
ingereket; hol 
visszük el őket 
a gondolatol-
vasás irányá-
ba; illetve me-
lyik területen és 
miért hiányos 
az empatikus 
készségünk. Ha 
Nórához valaki 
segítségért fordul, ezt a ve-
zérfonalat tartja szem előtt, 
a közös munkához pedig a 
dráma adta lehetőségeket is 
kiaknázza. A dráma ugyanis 
egyedülálló abban, hogy az 
ésszel való felfogáson és ér-
telmezésen túl érzéseket hív 
elő és tapasztaltat meg – így 
az érzelmeken keresztül ért-
jük meg a helyzetünket.

– Ahhoz, hogy a kapcso-
lataink egyensúlyba kerül-
jenek – mindezeken túl –, 
szükség van arra is, hogy 
felismerjük, nekünk mire 
van szükségünk, és az igé-
nyeinket megfelelő módon 
(asszertívan) ki is tudjuk fe-
jezni a környezetünk felé 
– fejezte be Nóra. – Az a ta-
pasztalatom, hogy az önis-
meretből fakadó nyereség 
általában emel: ha látjuk, 
hogy meg tudjuk magun-

kat értetni, 
nem kerülünk 
indulatba má-
sokkal, siker-
élményt vált 
ki. Nem mind-
egy azonban, 
hogy az önis-
mereti úton 
mennyire lesz 

társunk az alázat, mely-
nek hiányában beleeshe-
tünk abba a hibába, hogy 
az egónk kövéredik.
Az egyensúly eléréséhez 
nélkülözhetetlen, hogy ki-
lépjünk a komfortzónánk-
ból, illetve hogy tudato-
sítsuk: az önismeret egy 
olyan ösvény, amelynek so-
sincs vége.

Sztárok itt és ott
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sarok

Az egyensúly útján

„Ahhoz, hogy a kap-
csolataink egyen-
súlyba kerüljenek, 
fel kell ismernünk, 
hogy nekünk mire 
van szükségünk.”

Az énekesnő betekintést nyújt álmai birodalmába

Magdi hazatalál
KÓCZÁN 

BÁLINT

Rúzsa 
 Magdi 
vissza-

tért szülőfalujába, és a 
vajdasági Kishegyesen 
forgatta legújabb klip-
jét. Az énekesnő be-
tekintést enged a ku-
lisszák mögé. 

Új dallal és videóval jelentke-
zett Magyarország első számú 
énekesnője. A Hazatalálsz című 
felvétel és a hozzá készült klip 
Rúzsa Magdi emlékeibe, gyerek-
korába enged betekintést.

– Nagy öröm volt számom-
ra, hogy egy komoly filmes 
csapattal elmehettem Kishe-
gyesre és környékére. Megmu-
tathatom személyesen a szá-
momra legkedvesebb helyeket, 
amelyekről a koncerteken fo-
lyamatosan mesélek a közön-
ségnek – mondta lelkesen Mag-
di. –Az emlékeim birodalmába 
betekintést nyújthatok. A dal-
szövegeimben visszatérő mo-
mentumok végre képekben 
is megjelennek. A gyökerek, a 
gyermekkor fontosak számom-
ra, az igazi feltöltődést jelentik 
időről időre. 

A videót Varró Zoltán ötle-
te alapján Gráf Péter rendezte. 
A céljuk az volt, hogy minél job-
ban elkalauzolják a nézőket az 
énekesnő világába, és megmu-
tassák, merre ment nap mint 
nap az iskolába, hova bújt el a 
világ elől, ha egy kis magány-
ra volt szüksége, és honnan in-
dult a karrierje. A szüleit, a gye-
rekkori barátait és Nikolt, Magdi 
legjobb barátnőjét is megkér-
ték, hogy szerepeljen a klipben. 

A többszörös platinalemezes, 
MTV EMA, Comet-, Artisjus- és 
Máté Péter-díjas énekesnő de-
cemberben jelentette meg első 
szerzői albumát Aduász címmel, 
amelyen verseit popzenei kön-
tösben sorakoztatja fel. A leme-
zen olyan fülbemászó dalok hall-
hatók, mint a Légzés, az Aduász 
vagy a Mona Lisa, amelyek a rá-
diók és a közönség elismerését is 
kivívták. A Hazatalálsz is szintén 
ezen a korongon található meg. 

Jubileumi nagykoncertre ké-
szül az ötéves BluesHangers 
november 9-én a Búgócsigá-
ban. A helyi formáció több vál-
tozáson esett át, de talán most a 
legegységesebb. Szőke Gergely-
lyel, az egyik alapítótaggal be-
szélgettünk. 

– Hogy készültök a fellépésre?
– Gőzerővel, maratoni hosszúságú 
koncerttel készülünk, három részlet-
ben adjuk elő a dalokat két szünettel. 
Az elmúlt öt év legkedveltebb zenéit 
hallhatja a közönség. 
– Hogyan emlékeztek vissza az elmúlt 
öt esztendőre?
– Az elmúlt öt évet visszanézve szak-
mailag abszolút fejlődik a zenekar, erre 
több visszajelzést is kaptunk már. Talán 
most érte el azt a szintet, amivel már 
országosan is ismertté lehet válni, bár 
nem feltétlenül vannak ilyen ambíci-
óink időhiány miatt. Több változáson 
is átesett a formáció, de erős csapattá 
formálódtunk. 
– Mitől ilyen sikeres a BluesHangers?
– Talán attól, hogy csupa profi van 
a zenekarban, nem pedig hangszer-
tulajdonosok. A viccet félretéve, úgy 
gondolom, kuriózumnak számít ez a 

zene, főleg a különleges hangszerek 
miatt. Nem mindennapi dolog, hogy 
a közönség hallhat egy szájharmo-
nikást (amúgy is kevesen vagyunk az 
országban) vagy például egy erede-
ti Hammond orgonát. Mindig is fon-
tosnak tartottuk, hogy olyan hangsze-
reken, olyan kiegészítőkön játsszunk, 
amelyek azokat az időket idézik, ami-
kor ez a zene aranykorát élte az ötve-
nes és hatvanas évek Amerikájában. 
Érdekességképpen: Laci dobja mai 
szemmel is ritkának számít, konkré-
tan 1978-ban gyártották, és pont olyan 
márkájú, mint az archív felvételeken. 

A zenét az eredeti hangszerelésében 
adjuk elő, akárcsak egy magyar nép-
zenei gyűjtés, koreográfia, táncrend, 
semmilyen mai újhullám nem találha-
tó benne, ezért sem lehet összehason-
lítani a mai zenekarokkal.
– Melyek a további tervek?
– Van már több előre lekötött koncer-
tünk a 2020-as évre itthon és Auszt-
riában, tehát elég sűrű évünk lesz. 
A tervek között szerepel még, hogy 
elkezdünk dolgozni egy akusztikus 
anyag összeállításán. Ezáltal kisebb, 
csendesebb klubokat, koncerthelye-
ket is el tudnánk érni. 

Jubileumi BluesHangers buli

RÖVIDEN

Exwellhellósok zenekara
Sopronban is bemutatkozott a Talk2night együttes. A Wel-
lehello egykori zenészeiből összeverbuválódott csapat a 
Búgócsigában lépett fel.  Az új formáció év eleje óta fo-
lyamatosan jön ki slágerekkel, énekesük pedig az a Vavra 
Bence, akinek neve leginkább A Dal című műsorból vagy 
a By The Way-ből lehet ismerős. A Talk2Night nemrég is-
mét egy újdonsággal lepte meg közönségét, hiszen meg-
jelent a Térkép című dala is. 

›
Csinos csajok, apró bikinik, medencés buli, táncoló dino-
szauruszok – Curtis új klipjében minden van, ami fokozza 
a kedélyeket. Az Ő lehet hibás az elsőtől az utolsó soráig 
Curtis-dal, mind a fülbemászó refrén, mind pedig az ütős 
verzék garantálják, hogy a rajongók azt kapják, amit vár-
nak. – Régóta szerettem volna egy vidám, bulizós dalt, és 
ez most megszületett – mesélte Curtis. – Remek hangulat-
ban telt a klip forgatása, hatalmas parti kerekedett. 

Curtis dőzsöl

Rúzsa  Magdi


