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Zajtól, portól 
véd a sövény

Élvezettel úszkálnak a soproni Cukorcsiga Alapítvány gondozottjai. A szervezet 5 éve azért jött 
létre, hogy a cukorbeteg gyerekek és szüleik számára nem kórházi körülmények közötti találkozási 
lehetőségeket nyújtson. Ennek része a Hegykőn indult úszásoktatás is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Cukorcsigák a vízben

Harmadszor is 
világbajnok

– Most már csak az úgy-
nevezett kondenzá-
ciós gázkazánokat le-
het üzembe helyezni 
– mondta Gyurátz Lász-
ló gázvezeték- és -ké-
szülékszerelő. – A csa-
ládi házaknál ehhez egy 
kéményseprői, illetve 
érintésvédelmi igazolás 
szükséges. A társasházak 
esetében, ahol a gyűjtő-
kéményekbe még a ha-
gyományos, zárt égés-
terű gázkazánok vannak 
bekötve, csak akkor le-
het az új és korszerű be-
rendezést felszerelni, ha 
a többi lakó is le-
cseréli az övét. 
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Tovább növelte előnyét a megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnok-
ságban az SC Sopron. A soproniak magabiztosan nyertek a Győr-
szentiván ellen, a kupában (felvételünkön) pedig nagyot küzdve, 
büntetőkkel kaptak ki. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic 
nyerte meg a sencseni tenisz WTA-világbajnok-
ság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 
két szettben legyőzte cseh–tajvani ellenfelét. 

Kazáncsere

9

Odett piros rózsáiErőteljes futball
Rengeteg meglepetés-
sel készül idei utolsó 
budapesti koncertjére 
Odett. A cserfes éne-
kesnőnek nemrég je-
lent meg Rózsa című 
újdonsága. Koncertjét 
egy jótékonysági ruha-
vásár előzi meg, amelyen 
a közönség Odetté mel-
lett Lábas Viki, Schoblocher 
Barbi, Pásztor Anna és Járai 
Márk ruháiból is válogathat. 
A teljes bevételt a Humusz 
Szövetségnek ajánlják fel. 12
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Játékokat gyűjtenek a beteg gyerekeknek

Maci Kórház

Panoráma

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi,
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
• épületüzemeltetés területén szerzett gyakorlat,
• legalább 5 év személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
• pályaalkalmassági vizsga, II. alkalmassági kategória

Munkakör fő tartalma:
A központi raktár kezelése, a készletnyilvántartás vezetése, beszerzések bonyolítása. Az épületek üzemelésével kapcsolatos gondnoki 
feladatok ellátása, a közműrendszer napi ellenőrzése, a közműdíjak vezetése, kapcsolattartás a szolgáltatókkal. A központi fénymásoló 
üzemeltetése, a szervezeti egységeknél található fénymásolók működésének felügyelete, kapcsolattartás a szolgáltatóval, nyilvántartások 
vezetése. Eseti megbízás alapján gépjárművezetői feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok és a jogosítvány másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

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

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Farkas Józsefné gondoksági csoportvezetőtől a 99/515–118-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. november 20-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Gazdasági ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2019. november 30-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

KÖVES ANDREA

Hogyan lehetne a gyerekek kór-
házi tartózkodását felhőtlenebbé 
tenni? Ez a kérdés foglalkoztatta a 
Maci Kórház elnevezésű mozga-

lom elindítóit. Plüssállatokat gyűjtenek, a ked-
ves kis figurákat pedig a gyerekosztályoknak 
adományozzák.

A Győrből útjára indult prog-
ramhoz Sopron 2018-ban csat-
lakozott. Tavaly közel három-
ezer kisebb-nagyobb plüssöt 
juttattak el magánszemélyek, 
óvodai, iskolai csoportok no-
vemberben és decemberben a 
gyűjtőpontokra, ahonnan ki-
mosva, fertőtlenítve kerültek 
a Soproni Gyógyközpont gyer-
mekosztályára, a laboratóriumi 
szakrendelésekre és a gyermek-
orvosi ügyeletre. A kedves kis 
barátok nemcsak a kórházi tar-
tózkodás ideje alatt nyújtanak 
vigaszt a kisebbeknek, hanem 

hazamenetelkor ki-ki magával 
viheti a saját kedvenc figuráját.

– Nagyon tetszett az ötlet, 
hogy ezzel a sokakat megmoz-
gató jótékonysági kezdemé-
nyezéssel milyen nagy örömet 
okozhatunk a beteg gyerekek-
nek, ezért fogtam össze a sopro-
ni Maci Kórház csoportot – utalt 
a kezdetekre Kovács Alma. – Em-
lékszem, hogy milyen boldog-
ságot okozott gyermekkorom-
ban, ha kaptam egy-egy kedves 
plüssfigurát. Ebben az életkor-
ban igazi barátokká tudnak vál-
ni ezek a játékok.

Sokan vélekednek Almához 
hasonlóan, így a napokban in-
dult gyűjtésre a tervek szerint 
ismét több ezer plüssállatka 
érkezik majd a gyűjtőpontok-
ra, amelyeknek a listája a Maci 
Kórház Sopron közösségi olda-
lán található meg. A szervezők 
azt kérik, hogy csak tiszta és jó 
állapotú plüssöket vigyenek az 
adományozók, olyanokat, ame-
lyeket a saját gyermekeik kezé-
be is szívesen adnának. Idén bő-
vült a jószolgálati tevékenység, 
így macis bögréket is készítte-
tett a mozgalom, a bevétel egy 
része a gyermekosztály alapít-
ványát segíti olyan eszközök 
megvásárlásában, mint példá-
ul a hordozható inhalátor vagy 
az automata vérnyomásmérő. 
A gyűjtés december 13-ig tart, 
a programot egy nagyszabású 
jótékonysági rendezvény zárja 
december 21-én a Búgócsigában, 
amelyen a Plastic Ocean nevű 
együttes lép fel.

Soma szülei is csatlakoztak a Maci Kórház programhoz, ők is plüssállatokkal 
járulnak hozzá a kezdeményezéshez

Kondenzációs 
kazánok kora
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mikor ellenőriztessük a gázkazánokat, és mi a 
teendő akkor, ha ki kell cserélni ezeket a be-
rendezéseket? – a fűtési szezon kezdetén la-
punk utánajárt a témának.

– Fontos, hogy évente legalább 
egyszer ellenőriztessük, illetve 
vizsgáltassuk meg a gázkazáno-
kat – hívta fel a figyelmet Gyu-
rátz László gázvezeték- és -ké-
szülékszerelő. – Ennek azonban 
nem feltétlenül kell a téli idő-
szakra esnie. Manapság a leg-
több háztartásban a meleg vizet 
is a gázkazánok állítják elő, így 
ezek a készülékek az év minden 
napján üzemelnek. Éppen ezért 
a szakember nyáron is átnézhe-
ti ezeket. Ebben az időszakban 
a várakozási idő is lényegesen 

rövidebb. Jelenleg olyan so-
kan keresnek meg bennünket 
is ilyen kéréssel, hogy azonnal 
nem tudjuk elvállalni a munkát.

Gyurátz László arról is tájé-
koztatta olvasóinkat, mi a te-
endő akkor, ha teljesen elrom-
lik egy gázkazán és emiatt ki 
kell cserélni. – Az érvényben 
lévő szabályozás szerint most 
már csak az úgynevezett kon-
denzációs gázkazánokat lehet 
üzembe helyezni – részletezte 
a szakember. – A családi házak-
nál ehhez egy kéményseprői, 

illetve érintésvédelmi igazo-
lás szükséges. A teljes költség, 
amely magában foglalja a ké-
szülék és a beszerelés árát is, 
mintegy nyolcszázezer forint. 
Persze a drágább készülék vá-
sárlásakor a fizetendő összeg is 
magasabb. A társasházak eseté-
ben azonban már nem ennyire 
egyszerű a helyzet. Ott, ahol a 
gyűjtőkéményekbe még a ha-
gyományos, zárt égésterű gáz-
kazánok vannak bekötve, csak 
akkor lehet az új és korszerű be-
rendezést felszerelni, ha a töb-
bi lakó is lecseréli az övét. Az 
előírások szerint egy adott ké-
ményre ugyanis csak azonos tí-
pusú készülékeket lehet rácsat-
lakoztatni. Ilyenkor nem lehet 
mást tenni, minthogy megjavít-
tatjuk a készüléket, esetleg egy 
használttal váltjuk ki.

– Az érvényben lévő szabályozás szerint most már csak az úgynevezett 
kondenzációs gázkazánokat lehet üzembe helyezni – mondta lapunknak 
Gyurátz László gázvezeték- és -készülékszerelő FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Használjunk biztonságos zárat, hogy megóv-
juk lakásunk értékeit, és érdemes mozgásér-
zékelő lámpákat is felszerelni! Korábban söté-
tedik, ez kedvez a bűnelkövetőknek.

Ahogy közeledik a tél, egy-
re gyakrabban sötétben indu-
lunk el reggel, és sötétben ér-
kezünk haza délután. Ilyenkor 
érdemes fokozottan odafigyel-
ni arra, hogy a lakást bezárjuk. 
– Ha nem vagyunk otthon, te-
gyük meg azokat a biztonsági 
intézkedéseket, melyekkel ott-
honunkat és értékeinket meg-
óvhatjuk! – mondta lapunknak 

Babelláné Lukács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrna-
gya, kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó. – A ház behatolásra 
alkalmas pontjain, mint a föld-
szinti ablakokon, teraszajtón en-
gedjük le a redőnyt. Sokan azért 
nem eresztik le a redőnyt, mert 
attól félnek, ezzel éppen felhív-
ják a figyelmet az üresen álló 
lakásra. Ez a valóságban nem 

így van, egy jó, biztonságos re-
dőny csak olyan nehézségek 
árán törhető fel, melyet általá-
ban nem kockáztatnak az elkö-
vetők. A mozgásérzékelő vagy 
a távollétünkkor fel-le kapcso-
lódó lámpák is jó szolgálatot 
tesznek, hiszen a fény megne-
hezíti a bűnelkövetést. – A tol-
vajok leginkább oda törnek be, 
ahol a legkisebb ellenállást ta-
pasztalják – tette hozzá Babel-
láné Lukács Katalin. – Elutazás-
kor kérjük meg a szomszédot 
vagy egy hozzátartozót, hogy 
rendszeresen ürítse ki a levél-
szekrényünket, illetve nézzen 
körül a háznál, hogy minden 
rendben van-e! 

Tegyen a betörések ellen!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsé-
ge 11. alkalommal hirdeti meg az Orszá-
gos Fiatal Vállalkozói díjat, amelyre 18 és 
40 év közötti, saját vállalkozással rendel-
kező jelentkezőket várnak. November kö-
zepén rendezik meg a Fiatal Vállalkozók 
Hete – Karrier&Üzleti Show-t, hagyomá-
nyosan ennek záróeseményeként adják át 
az elismerést. Azokat a vállalkozókat ju-

talmazzák, akik fiatal koruk ellenére is si-
keresek a gazdasági életben, valamint jó 
példaként szolgálhatnak társaik számára. 
A díjazott egy éven át a fiatal vállalkozók 
nagykövete lesz.
A nevezési határidő november 8-a, a pá-
lyamunkákat a Fivosz e-mail címére vár-
ják. A díj odaítéléséről a szervezet el-
nöksége dönt.

Az év fiatal vállalkozója

KONDENZÁCIÓS KAZÁN
A kondenzációs gázkazánok 
a legtakarékosabb gázkészü-
lékek, ugyanis visszanyerik a 
füstgázban rejlő hőenergiát 
is. Zárt égésterük miatt nem 
használják a helyiség leve-
gőjét, ezért biztonságosab-
bak, ráadásul környezetba-
rátabbak a hagyományos 
készülékeknél. 
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Minden évben november 14-én, 
az inzulin feltalálójának születés-
napján tartjuk a diabétesz világ-
napját. A cukorbetegség a 21. 

század talán legnagyobb népbetegsége.

A cukorbetegség a világon a 
leggyakoribb anyagcsere-be-
tegség, mely szövődményei 
révén rontja a beteg életmi-
nőségét és életkilátásait. Az 
1-es típusú cukorbetegség oka 
a hasnyálmirigy inzulinter-
melő sejtjeinek pusztulása. 

A betegség ezen formája csak 
inzulinpótlással kezelhető. 
Ez egy autoimmun folyamat, 
mely jellemzően gyermek-
korban lép fel, de bármely 
életkorban kialakulhat. A cu-
korbetegeknek csak kis száza-
léka tartozik ebbe a csoportba. 

A 2-es típusú cukorbetegség 
jóval gyakoribb, élete során 
minden 8–10. ember érintet-
té válik. A 2-es típusú cukor-
betegség kialakulásáról sokan 
nem is tudnak, mivel tünetsze-
gény, vagy nem tudjuk a cukor-
betegséghez kötni a szervezet 
jelzéseit. Mire a tünetek kife-
jezetté válnak, a betegség már 
jellemzően évek óta pusztítja 
a belső szerveket és az érrend-
szert. Hajlamosító tényezők: 
túlsúlyos állapot, mozgássze-
gény életmód, genetikai haj-
lam, hozzáadott cukrot tar-
talmazó élelmiszerek túlzott 

fogyasztása. A 2-es típusú cu-
korbetegség kezelése jellemző-
en életmód-terápiával (sport és 
megfelelő mennyiségű–minő-
ségű táplálkozás) és ezt kiegé-
szítően gyógyszerrel történik.

A diabétesz olyan betegség, 
mely egyedül nehezen kezelhe-
tő. A betegnek nagy segítséget 
jelent, ha családtagjai, barátai 
is tisztában vannak a szüksé-
ges életmód-változtatásokkal, 
és támogatják őt ebben. A kór-
ház dietetikai szaktanácsadása 
beutaló nélkül vehető igénybe, 
időpontot foglalni a 99/514–
388-as telefonszámon lehet.

Cukorbetegség: a néma gyilkos

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Lakáskiadás: célszerű közjegyzőnél szerződést kötni

Csúcson az albérletárak
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A ta-
pasztala-
tok sze-

rint Sopronban egy 
60 négyzetméteres, 
jó állapotú albérlet ára 
meghaladhatja a ha-
vi 130 ezer forintot. 
Úgy tűnik, az ár ennél 
magasabb nem lesz, 
sőt, a megkérdezett 
szakember szerint a 
jövőben csökkenés 
is várható.

– Míg tavaly ilyenkor alig volt 
kiadó albérlet a kínálatunkban, 
most tizenöt is szerepel a lis-
tánkon – ad rövid összegzést 
lapunknak Lendvai Csaba, az 
egyik soproni ingatlanközvetí-
tő iroda vezetője. – Azt tapasz-
taljuk, hogy míg korábban a la-
kástulajdonosok saját maguk is 
könnyen találtak albérlőt, most 
inkább az „ingatlanos” irodák-
hoz fordulnak.

A szakember szerint kezd 
megfordulni a piac, azaz manap-
ság többen kínálnak kiadó lakást, 
házat, mint amennyien kivennék 
azt. Ez pedig azt is magával hoz-
za, hogy az árak egy ideje nem 
emelkedtek, sőt, a jövőben akár 
csökkenés is várható. Ezt erő-
sítheti az a folyamat is, hogy az 
elmúlt években mind többen 

költöztek, költöznek ki Sopron-
ból. Jelentősen megnőtt a város 
környéki települések lélekszáma, 
szinte teljesen új utcák épültek ki 
Harkán, Kópházán, Nagycenken, 
Peresztegen. Igaz, ezen falvakban 
már-már elfogytak a szabad tel-
kek, illetve az eladó, használt csa-
ládi házak.

– Egy elfogadható méretű és 
minőségű lakás havi bérleti dí-
ja átlagosan 130–170 ezer forint 
között mozog – tudtuk meg. 

– Persze, van ennél olcsóbb in-
gatlan is: egy kisebb garzonla-
káshoz már 80 ezer forintért 
hozzá lehet jutni. A másik olda-
lon a határ a csillagos ég. Egy-
egy családi ház esetében 200 
ezer forint fölötti összeget is 
elkérhetnek. 

Lendvai Csaba szólt arról is, 
hogy miként lehet szabályosan 
kiadni, kivenni az adott lakást. 
A tulajdonosnak a NAV-tól kell 
egy olyan igazolást kérni, amely 

alapján számlát állíthat ki. Így 
a bérleti árról havonta nyugtát 
ad. A saját tulajdonú ingatlan 
kiadása esetében éves szinten 
egymillió forintig adómentes a 
bevétel. Emellett fontos, hogy 
a két fél közjegyzőnél kössön 
szerződést. Ez esetben például 
azonnali hatállyal felmondható 
a bérleti szerződés, és nem mel-
lesleg a vitás esetekben elkerül-
hető a sokszor elhúzódó bírósá-
gi eljárás.

Cukorcsigák
KÖVES ANDREA

Élvezettel úszkálnak szombatonként a soproni 
Cukorcsiga Alapítvány kis gondozottjai. Szüleik 
örömmel figyelik gyermekeiket. A közelükben 
most is ott van az okostelefon, amin folyama-
tosan nyomon követhetik vércukorszintjüket. 

A Cukorcsiga Alapítvány 5 év-
vel ezelőtt azért jött létre, hogy 
a soproni és a környéken élő 
cukorbeteg gyerekek és szü-
leik számára nem kórházi kö-
rülmények közötti találkozási 
lehetőségeket nyújtson. Az el-
múlt években sok-sok közös, él-
ménydús programon vehettek 
részt az érintettek, ennek része 
a szeptemberben Hegykőn in-
dult úszásoktatás.

– Elképzelésem szerint ez a 
három hónapos oktatás minta-
programmá válhat, hiszen ha-
sonló még nem indult az ország-
ban – mesélte dr. Gelencsér Éva 
gyermek diabetológus, aki saját 
maga is ott ül az uszoda kispad-
ján vagy éppen a vízben segéd-
kezik szombatonként. – Régi-
ónkban szép hagyomány, hogy 
a nagycsoportos óvodásokat és 
a kisiskolásokat uszodába viszik. 
Ám nem egyszerű a helyzet a 
diabéteszes gyerekeknél, akiket 
érthető módon a szülők külö-
nösen féltenek. Ezért találtam 
ki ezt a vízi érzékenyítést, ahol 
a cukorbeteg, elsősorban óvo-
dás korú gyerekek diabéteszben 
nem érintett társaikkal együtt 
tanulhatnak úszni. A gyerekek 
mint mindig, a vízben is speci-
ális biológiai szenzort viselnek, 
amely folyamatosan mutatja az 
aktuális vércukorszintjüket.

Gebhardtné László Bernadett 
hároméves kisfiáról, Alexről né-
hány hónapja állapították meg, 
hogy cukorbeteg. Előtte rend-
szeresen jártak közösen uszo-
dába, ám amikor kiderült a 
diabétesz, abbahagyták, mert 
félt, hogy milyen hatással lesz 
Alexre a vízben való mozgás. 
Most örömmel meséli, hogy 
milyen jó, hogy orvosi felügye-
let mellett újra élvezheti kisfia 
az úszást, ráadásul kifejezetten 
jók az értékei a vízben. Bruck-
ner Mónika Bencével érkezett az 
úszásra. Róla kétévesen derült 
ki, hogy cukorbeteg. Eleinte sok-
kolta a családot a hír, ám meg-
tanultak együtt élni a betegség-
gel, ehhez rengeteg segítséget 
kaptak dr. Gelencsér Évától és 
a gyógyközpont dietetikusaitól. 
Számukra igazi védőhálót nyújt 
a Cukorcsiga Alapítvány, amely-
nek köszönhetően az érintett 
szülők rendszeresen találkoz-
hatnak egymással.

A gyerekeket Zsuppán Eszter 
úszásoktató vezeti be a vízi vi-
lágba. Mivel cukorbeteg gyer-
mekekkel még nem foglalkozott, 
így alaposan felkészült a három 
hónapos kurzusra. Bár csoport-
ban, de mindenkivel egyénre 
szabottan foglalkozik, bízik ab-
ban, hogy november végére már 
ügyesen úsznak kis tanítványai.

ADATLAP A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATÁNAK FELMÉRÉSÉRE

Jelölje be a megfelelő választ, és számolja ki az elért 
pontértéket!
– Életkor: 45 év alatt (0 pont), 45–54 év között (2 pont), 

55–64 év között (3 pont), 64 év felett (4 pont)
– Testtömegindex (BMI): (A testsúly kilogrammban, osztva 

a méterben mért testmagasság négyzetével) kisebb, mint 
25 (0 pont), 25–30 (1 pont), nagyobb, mint 30 (3 pont)

– Végez-e legalább 30 perces fizikai tevékenységet na-
ponta? Igen (0 pont), Nem (2 pont)

– Haskörfogat: (az alsó bordák és a csípőtövis közötti tá-
volság felénél mérve – gyakorlatilag a köldök vonalá-
ban, közepes belégzés után)  
Férfiak – kisebb, mint 94 cm (0 pont), 94–102 cm (3 
pont), nagyobb, mint 102 cm (4 pont).  
Nők – kisebb, mint 80 cm (0 pont), 80–88 cm (3 pont), 
nagyobb, mint 88 cm (4 pont)

– Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt? 
Minden nap (0 pont), Nem minden nap (1 pont)

– Szed-e rendszeresen vérnyomáscsökkentő gyógyszere-
ket? Nem (0 pont), Igen (2 pont)

– Mértek-e Önnél valaha emelkedett vércukorértéket? 
Nem (0 pont), Igen (5 pont)

– Van-e családtagjai között vagy közeli rokonságában 
cukorbeteg?  
Nem (0 pont), Igen: nagyszülő, nagynéni, nagybácsi 
vagy elsőfokú unokatestvér (3 pont),  
Igen: szülő, testvér vagy saját gyermek (5 pont)

Az Ön pontszáma
Kockázat a cukorbetegség 10 éven belüli kialakulására: 
– Kevesebb, mint 7 pont: alacsony.  

(Becslések szerint 100 emberből 1 lesz cukorbeteg.)
– 7–11 pont: Enyhén fokozott kockázat. (Becslések szerint 

25 emberből 1 lesz cukorbeteg.)
– 12–14 pont: Fokozott kockázat. (Becslések szerint 6 em-

berből 1 lesz cukorbeteg.)
– 15–20 pont: Magas. (Becslések szerint 3 emberből 1 

lesz cukorbeteg.)
– Több mint 20 pont: Igen magas. (Minden második em-

ber cukorbeteg lesz) 

A szakember szerint most több a kiadó ingatlan Sopronban, mint tavaly 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az olvasók már kézbe ve-
hetik a város nagymúltú 
folyóiratának, a Sopro-
ni Szemle 73. évfolyamá-
nak  idei harmadik számát. 
A középpontba ezúttal a 
Selmectől Sopronig cím-
mel tartott centenáriumi 
emlékkonferencia előadá-
sai kerültek, átfogó képet 
adva az egykori Bányá-

szati és Erdészeti Főisko-
la Sopronba költözéséről 
és bepillantást engedve 
a kor gazdasági és társa-
dalmi viszonyaiba. Idén 
100 éves a soproni kórház 
– Sopron egészségügyé-
nek részletes és alapos 
feltárása a Soproni Szem-
lében dr. Szakács Anita fő-
levéltáros munkája.

Soproni Szemle 
Egyetem és kórház

RÖVIDEN

Szűrővizsgálat a gyógyszertárban
A soproni Arany Kígyó gyógyszertár idén is csatlakozott 
az úgynevezett Movember mozgalomhoz. A kezdemé-
nyezés célja, hogy felhívják a férfiak figyelmét a szűrő-
vizsgálatok fontosságára.
– Egész novemberben a hozzánk forduló férfiaknak le-
hetőségünk van az úgynevezett PSA-teszt elvégezteté-
sére – mondta lapunknak dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz, 
a gyógyszertár vezetője. – A beavatkozás teljesen fájda-
lommentes, egy csepp vérből megállapítható, hogy gyul-
ladt állapotban van-e a prosztata vagy sem. Amennyiben 
igen a válasz, akkor további – urológiai – szakvizsgála-
tokat javaslunk.
A gyógyszertár alkalmazottai ebben a hónapban bajuszt 
és egyedi pólót viselve hívják fel az ötven év feletti férfiak 
figyelmét arra, hogy legalább évente egyszer menjenek 
el egy ilyen szűrővizsgálatra. Az időben felismert prosz-
tatarák ugyanis jó eséllyel gyógyítható.

Mártírokra emlékeztek
Idén is főhajtással, koszorúzással, mécsesgyújtással tisz-
telegtek az 1956-ban Jánostelepen eltemetett, mártírha-
lált halt kilenc forradalmár emléke előtt. Az eseményen 
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, valamint több képviselő is részt 
vett, illetve gyújtott gyertyát. Az országgyűlés november 
negyedikét 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá.

›
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Schőberl Zsófi kiteljesedett, amióta egyetemre jár

„A helyemen vagyok”
MADARÁSZ RÉKA

Schőberl Zsófi ne-
ve sokak számára is-
merős, hiszen annak 
idején rengetegen 
összefogtak a moz-
gássérült lány álla-
potának javításáért. 
A kislányból mára 
egyetemista lett, és 
olyan közösségbe ke-
rült, ahol szabadon 
kibontakozhat.

Korábban több írásunkban is 
nyomon követtük Schőberl Zsó-
fi és édesanyja állhatatos küz-
delmét annak érdekében, hogy 
– a születéskori oxigénhiány kö-
vetkeztében – mozgásában erő-
sen korlátozott lány minél telje-
sebb életet élhessen. Zsófi azóta 
leérettségizett a Fáyban, és fel-
vették a Soproni Egyetem ke-
reskedelem–marketing szakára.

– Már a balekhéten éreztem, 
hogy a helyemen vagyok – me-
sélte az immár 20 éves Zsófi a 
tőle megszokott huncut mo-
sollyal az arcán. – A társaim a 
kezdetektől fogva teljes ember-
ként kezeltek, semmiből sem 

hagytak ki, ellenkezőleg: igye-
keztek minden programot úgy 
alakítani, hogy én is bekapcso-
lódhassak. Bár már korábban 
is tudtam, hogy ide szeretnék 
járni, ez további inspirációt 
jelentett.

Csizmazia Zsuzsanna, Zsófi 
anyukája ugyan mindig is ön-
állóságra nevelte a gyermekét, 
eleinte kicsit félve bízta a lányát 
az egyetemisták gondjaira. Zsófi 

azonban hamar feltalálta ma-
gát: tömegével tett szert új ba-
rátokra, és beleásta magát a sel-
meci hagyományokba. 

– Amióta egyetemista lettem, 
teljesen új világ nyílt meg előt-
tem – fejezte be Zsófi. – Olyan 
dolgokkal foglalkozom, ame-
lyeket eddig elképzelni sem 
tudtam, például nyilvánosan 
beszélek, kerti partikra járok. 
Boldoggá tesz, hogy elfogadnak 

olyannak, amilyen vagyok, és 
teljesen önmagam lehetek.

Az ifjú hölgy nagyon élvezi a 
kötetlenebb időbeosztást. Hir-
telen támadt szabadidejének 
egy részét a ballagási pénzén 
vett kutyájára, Maxira fordít-
ja. Természetesen a mozgás is 
szerves része a mindennapjai-
nak. Zsófit édesapja tanítja ve-
zetni, idén remélhetőleg meg-
lesz a jogsija is. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire 

felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környe-
zetükben, írják meg nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.
hu), hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel a Soproni Témában!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Szóló szőlő, mosolygó alma,  
csengő barack

November 6., szerda 10 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: november 6. 12 óra és 14.30, 
november 7. 10 óra, 12 óra, 14.30, 17 óra 
Zenés mesejáték

Bábos mesekuckó – Az elgurult tök
November 6. 10 óra, Liszt-központ

Komédiások 
November 6. 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Hangversenybérlet 2019/20-as évad 
– zenél a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, 
vezényel Kóczán Péter, közreműködik Winkler Balázs 
(trombita).

Könyvcserebere
November 8., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Várják a megunt, kinőtt, elolvasott, el nem olvasott 
könyveket. Amennyit hoz valaki, annyit vihet!

A víg özvegy
November 8. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: november 9. 19 óra 

A gyertyák csonkig égnek
November 8. 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 9. 19 óra,  
november 10. 15 óra és 19 óra

Aurora • Viszlát Iván 30
November 8. 20 óra, Hangár Music Garden

Márton-nap
November 9., szombat 14–20 óra, Liszt-központ
Családi program: Márton-napi hagyományok, 
kézműveskedés, tematikus játszóház, mécseskészítés, 
római katonabemutatók, 16 órakor Portéka Színpad, 
18 órától lampionos felvonulás a belvárosban a 
Liszt-központtól

Pfaff Dobiskola gálaműsora
November 9. 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Kowalsky meg a Vega koncert 
November 9. 19 óra, Novomatic-aréna

Izeg-mozog! Pöttömszínház  
0–4 éves korig

November 10., vasárnap 9.30
További időpontok: november 10. 11 óra, 16 óra
A Vaskakas Bábszínház előadása

Kicsi Gesztenye Klub 
November 10. 11 és 15 óra, GYIK Rendezvényház

Ki tette ezt a fejembe?  
Alakítható-e a gondolkodás?

November 12., kedd 17 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés 
szakember előadása

Békés dackorszak, hiszti
November 12. 18 óra, GYIK Rendezvényház
Vida Ágnes pszichológus előadása

A mikrobiom
November 12. 18 óra, Soproni TIT 
Dr. Kovács Gábor PhD. genetikus előadása

Rakovszky Zsuzsa verses estje  
és lemezbemutató koncertje

November 13., szerda 18 óra,  
Ligneum látogatóközpont

Semmi – színházi klub
November 13. 19 óra, Liszt-központ

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 
Vendéglátóipari Múzeum (MKVM), a Kunszentmártoni 
Helytörténeti 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 
december 31-ig, hétfő kivételével minden nap  
10–18 óra között látható a Fabricius Galériában. 

HOL JÁRUNK?

Kolostor utca 3. – Starhemberg-ház
A középkori eredetű ház első telekkönyvi be-
jegyzése 1488-ból származik, amikor is Hanns 
Drescher volt a tulajdonos. 1776-ban gróf Star-
hemberg Lajos táborszernagy vásárolta meg a 
Komáromy család örököseitől, a mai formájára 
is ő építtette át. A házban a magas rangú csá-
szári katonatiszt előkelő bálokat rendezett, de 
emellett a gróf mint a korai soproni színjátszás 
egyik mecénása Sopron kultúrájának is bőkezű 
támogatója volt. 1776-ban Sopron város taná-
csától bérbe vette az egykoron a mai Széchenyi-
gimnázium helyén álló szárazmalomban működő 
színházat, amelyben aztán lehetőséget biztosított 
Hilwerding József direktornak, hogy társulata, 
élükön Rausser Erzsébet és Novák Éva színész-
nőkkel szórakoztathassa a soproni közönséget. 
A gróf korai, 1778-ban bekövetkezett halálát kö-
vetően új kezekbe (Eichelberger Lénárd kávés és 
Gallus Pál seborvos lett három évre az új bérlő) 
került a szárazmalomban működő színház, a Ko-
lostor utcai házat pedig a Starhemberg család-
tól 1779-ben Pruzsinszky József soproni ügyvéd 
vásárolta meg. 
A Starhemberg család címere mindmá-
ig a nagyméretű, díszes kapu fölött látható. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik he-
lyes megfejtést november 13-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema 
címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sop-
ron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki. 
Október 10-i rejtvényünk megfejtése: Kolostor utca 3., 
szerencsés megfejtőnk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics 
Mihály utca.

RÖVIDEN

Az álmom
Alkotói pályázatot írt 
ki a Soproni Kézműves 
Műhely. Tetszőleges 
rajztechnikával, A3-as 
méretben várják az ál-
talános iskolák alsó és 
felső tagozatos diákja-
inak alkotásait. A téma: 
Az álmom. A két korosz-
tályban egy-egy fődí-
jast hirdetnek, akik üve-
ges táborba nyerhetnek 
részvételt, a legjobb ké-
pek pedig kikerülnek a 
Soproni Gyógyköz-
pont gyermekosztályá-
ra. A pályázat beadá-
si határideje: december 
15. Kérik, hogy a rajzo-
kat keddenként 16 és 19 
óra között juttassák el a 
Deák tér 14-be. 

Molnár Ákos  
az új elnök

A szőlész–borász Mol-
nár Ákos lett a Soproni 
Borvidék Hegyközsé-
gi Tanácsának elnöke. 
A korábbi vezető, Tasch-
ner István október 21-
én hunyt el. Taschner 
István előtt az új elnök 
édesapja, Molnár  Tibor 
igazgatta (haláláig) a 
hegyközségi tanácsot. 
A fiatal szakember sző-
lőszaporítással foglalko-
zik, a Magyar Szőlősza-
porítóanyag Termesztők 
Szövetségének is ő 
az elnöke.

›

Schőberl Zsófi: „Boldoggá tesz, hogy elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, és 
teljesen önmagam lehetek.” FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A közelmúltban a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szervezésében rende-
zett konferencián elemezték a hazai turizmus hely-
zetét és jövőjét. A részletek ismertetése helyett áll-
jon itt csupán annyi, hogy évek óta tart a fejlődés 
– 2010 óta megkétszereződött a nálunk eltöltött ven-
dégéjszakák száma –, és a jövő kilátásai is biztató-
ak. Magyarország a régióban kiemelkedően teljesít. 
A konferencián részt vett és felszólalt Orbán Viktor is, 
aki – többek között – kijelentette, hogy „minél job-

ban szeretjük a hazán-
kat, a világ is annál kí-
váncsibb lesz ránk”. 
A hazaszeretet ven-
dégéjszakákban, mun-
kahelyekben, növekvő 
bérekben és emelke-
dő üzleti haszonban is 
kifejeződik majd. Ne-
künk,  Sopronban és 
a térségben élőknek 
egyáltalán nem mind-
egy, hogy milyen tren-
dek várhatók a követ-
kező években, hogy 
a gyarapodásból mi-
lyen módon és meny-
nyire részesülünk, illet-

ve miképp járulunk hozzá az ágazat növekedéséhez. 
Persze a turisták – érkezzenek akár hazánk más tá-
jairól, vagy a világ bármely országából – napjaink-
ban már komplex élményekre várnak, s fontos az is, 
hogy az általuk választott célpont jól megközelíthe-
tő legyen. Ezért fontos számunkra a Sopron–Fertő- 
térség kiemelt és átfogó fejlesztése, az úthálózattól 
Sopron modernizációján és a kastélyprogramon át 
a Fertő fejlesztéséig. S ha már a Fertőnél tartunk… 
Olvasom, hogy a közelmúltban osztrák–magyar két-
oldalú egyeztetés volt a fejlesztésekről. Kiderült, szó 
sincs arról, hogy az osztrákok elleneznék a mi ter-
veink megvalósítását, sőt, örülnek, hogy megújul a 
Fertő magyar oldala is. Az osztrák szakemberek kér-
déseikre megnyugtató válaszokat kaptak. Elhang-
zott az is, hogy a résztvevők szorgalmazzák egy kö-
zös munkacsoport felállítását, amelynek feladata a 
jövő fejlesztéseinek egyeztetése lesz. Szóval itt tar-
tunk most. (Arról ugyan nem olvashattunk a közle-
ményben – lásd Soproni Téma, október 30., 6. oldal 
–, hogy szomszédaink milyen fejlesztéseket tervez-
nek, de úgy hírlik, újabb szállodákat is szeretnének a 
tó körül.) Mindezt csak azért idéztem fel, mert em-
lékezzünk: nem is olyan régen voltak Sopronban is 
olyanok, akik álromantikus érzésekbe csomagolva 
szerették volna meggátolni a fejlesztéseket, egyen-
ként támadva a programelemeket, hazugságokat ter-
jesztve, videókat készítve. Megpróbálták úgy beállí-
tani – és elhitetni – a dolgokat, mintha az osztrákok 
is tiltakoznának. A már említett egyeztetés azonban 
rácáfolt minden hazugságra. Ez azonban már a (kö-
zel)múlt. Talán most már mindenki megnyugszik, és 
folytatódhat az ország legnagyobb turisztika fejlesz-
tése, hozzájárulva majd nemcsak a térségben élők, 
hanem az ország gyarapodásához is.

„Persze a turisták (...) 
napjainkban már 
komplex élményekre 
várnak, s fontos az 
is, hogy az általuk 
választott célpont 
jól megközelíthető 
legyen. Ezért fontos 
számunkra a Sopron–
Fertő-térség kiemelt 
és átfogó fejlesztése, 
az úthálózattól Sopron 
modernizációján és a 
kastélyprogramon át a 
Fertő fejlesztéséig.”

Horváth Ferenc jegyzete

Cáfolat

HUSZÁR JUDIT 

Érdekes leletek, rejtélyes tárgyak 
és persze exkluzív tartalom – így 
ajánlják új sorozatukat a Soproni 
Múzeum facebook-oldalának szer-

kesztői. A Régészeti napló minden héten pén-
teken kerül fel a közösségi oldalra, az írásokat 
pedig egyre többen osztják meg. 

Hat héttel ezelőtt indította 
el hivatalos facebook-oldalán 
a Régészeti naplót a Soproni 
Múzeum. A munkatársak célja, 
hogy a néhány soros írásokkal 
bemutassák, milyen régésze-
ti munka folyik az intézmény-
ben, ugyanakkor különleges 
tárgyakról, több százéves lele-
tekről, szakmai műhelytitkok-
ról is olvashatnak a bejegyzé-
sek követői. 

– Onnan jött az ötlet, hogy a 
közösségi oldalakon egyre több 
olyan csoport létezik, ahol kü-
lönböző régészeti tárgyakról, 
utazási élményeikről írnak az 
emberek, a laikus beszélgeté-
sekben pedig elég sok a téve-
dés – kezdte dr. Mrenka Attila, 
a Soproni Múzeum régészeti 
koordinátora, a Régészeti nap-
ló ötletgazdája és szerkesztő-
je. – Úgy gondoltuk, hogy meg 

kell osztani az emberekkel a 
birtokunkban lévő akadémiai 
tudást, úgy, hogy ezt minden-
ki megértse. Így a bejegyzések 
nyelvezetét, a szövegek hosszát, 
valamint a témákat is úgy vá-
lasztjuk ki Balassa Kriszta kol-
léganővel közösen, hogy az köz-
érthető legyen. 

Érdekesség, hogy a Sopro-
ni Múzeum több mint 150 éve 
folytat régészeti gyűjtéseket, 
már akkora a múzeum raktári 
anyaga, hogy annak csak egy ti-
zedét tudják kiállítani, a többi 
tárgyat, műkincset a raktárak-
ban őrzik. A Régészeti napló-
ban több ilyen érdekes leletet 
is bemutatnak, illetve a kiállí-
tások anyaga is szóba kerül a 
bejegyzésekben. 

– Napjainkban nagyon sok 
alternatív írás jelenik meg a 

múltunkkal, a helytörténet-
tel kapcsolatban, ezeket igyek-
szünk olyan mederbe terelni, 
hogy lehessen komolyan be-
szélgetni – folytatta dr. Mrenka 
Attila. – A Régészeti naplónak a 
tudományt népszerűsítő, köz-
művelő jellege van. Szerintem 
a sopronisághoz hozzátartozik 
az is, hogy megismerjük a tele-
pülésünk és környéke régészeti 
múltját, annál is inkább, mert az 
elmúlt évezredek itt hevernek a 
lábunk alatt. 

A Régészeti naplónak eddig 
hat bejegyzése jelent meg a 
múzeum facebook-oldalán, de 
a szerkesztő már jövő év elejé-
ig elkészítette a következő írá-
sokat, illetve a későbbikben is 
igyekszik a bejegyzésekhez ér-
kező hozzászólásokra érdemben 
válaszolni. 

101. születésnapját ünnepelte Szijjártó Jánosné 
Sopronban, az evangélikus szeretetotthonban.  
A lassan 30 éve nyugdíjas Klári néni igyekszik fitten 
tartani magát, ezért rendszeresen sétál, kártyázik, 
és a fiataloknak is szívesen ad jó tanácsokat.
A város legidősebb lakóját az elmúlt héten dr. Farkas 
Ciprián polgármester a szeretetotthonban kereste 
fel, és köszöntötte a születésnapja alkalmából.
A korábban tanárként és térképszerkesztőként 
is dolgozó asszony Kassa, Budapest és Bécs 
után öt éve költözött Sopronba, hogy nyugdíjas 
éveit élvezze, és közel legyen Ausztriában élő 
családjához, lányához, unokáihoz. Mentalitásával 
pedig igyekszik példát mutatni mindenkinek.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

101. születésnap

1600 ÉV UTÁN A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT: 
A Régészeti napló ötödik bejegyzésében mutatták be először 
a képen látható dobónyilat. A plumbata a római nehézfegy-
verzetű gyalogos katona egyik fontos fegyvere volt. Tavaly 
találták meg Sopron közelében az eszközt – a feltárásban 
a régészek munkáját lelkes civilek segítették. A plumbata 
még nem látható a kiállításokon, de a facebook-bejegyzés 
olvasói elsőként tudhattak meg róla számos érdekességet. 

A Városház utcai római kori sarokbástya 1984-ben, a feltárás közben FOTÓK: SOPRONI MÚZEUM

Mentők 104

Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, 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 
előjegyzés  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
Áramszolgáltató 
  06-80/533-533
Vízszolgáltató   519-100
Gázszolgáltató 
  06-80/440-141

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Megtartotta első rendes közgyűlését az új képviselő-tes-
tület Sopronban. Múlt csütörtökön a munka megkezdése 
előtt esküt tettek a közgyűlési bizottságok és település-
részi önkormányzatok nem képviselő tagjai. A Széchenyi 
István Tanulmányi Ösztöndíjat is odaítélték. A támogatás-
ra idén 16 érvényes pályázat érkezett, amelyeket főként a 
tanulmányi teljesítmény alapján bíráltak el. A 10 hónapra 
szóló, vissza nem térítendő havi támogatásban részesül: 

 Haraszti Rajmund, Horváth Ábel, Horváth Lili, Kocsis Ábel 
és Woditsch Péter. A közgyűlésen módosították a város idei 
költségvetését, valamint a szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló rendeletet. A képviselők – zárt ülésen – vá-
lasztották meg az önkormányzati tulajdonú cégek felügye-
lőbizottságainak tagjait is. Ugyancsak zárt ülésen bírálták 
el a településképi bejelentési eljárásban hozott határozat-
tal szemben benyújtott fellebbezéseket.

A Széchenyi-ösztöndíjakról is döntöttek

Régészeti napló
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A Nordic Walking Sopron tagjai hetente kétszer kirándulnak

Túrával az egészségért
MADARÁSZ RÉKA

„Sport, mozgás, 
egészség!” szlogennel 
szervez nordic walking 
foglalkozásokat kez-
dőknek és haladók-
nak Hollósy-Gecseg 
András. A könnyű, fris-
sítő hatású mozgás-
forma kifejezetten 
ajánlott a természe-
ti környezetre vágyók-
nak és a betegségből 
felépülőknek.

András sok évvel ezelőtt ismer-
kedett meg a nordic walkinggal, 
ami – a közhiedelemmel ellen-
tétben – nem a túrázók moz-
gását, hanem a sífutók köré-
ben alkalmazott síjárást utánzó 
mozgásforma, amelyet speciá-
lis csuklószíjjal ellátott botok-
kal végeznek.

– Mivel a térdeim már nem 
bírták a montenbike-ozást, 
olyan sportágat kerestem, amit 
szabad levegőn lehet végezni 
– mesélte az elkötelezett fiatal-
ember. – A Nordig Walking Sop-
ron csoportot 2016 decemberé-
ben indítottuk el hárman azzal a 
céllal, hogy az érdeklődők bele-
kóstolhassanak a sportágba, és 
a szabadidejükben önállóan is 
tudják végezni. 

A túrákról készült fényképek 
hatására másfél–két év alatt 

több mint négyszáz követője 
lett a csoportnak a facebookon, 
a túrákon pedig húsz–huszon-
öten is részt vesznek. A mozgás-
formához nem kell más, mind-
össze kényelmes sportruházat, 
rugalmas cipő és – lehetőleg 
szaküzletben megvásárolt – nor-
dic walking bot. Utóbbit a hely-
színen jelképes összegért köl-
csönözni is lehet.

– A botot meg kell tanulni 
használni. Rendkívül fontos a 

technika, hogy tisztában legyünk 
azzal, mit csinálunk – folytatta a 
nordic walking instruktor. – Az 
a tapasztalatom, hogy ha valaki 
rossz technikát sajátít el, utána 
már szinte lehetetlen átállnia a 
megfelelőre. Éppen ezért érde-
mes egyéni vagy csoportos okta-
táson részt venni, ahol egy–más-
fél óra alatt megtanulhatjuk az 
alapokat. Ha erre nincs lehető-
ségünk, a YouToube-on találha-
tunk rengeteg oktatóvideót.

A cukorbetegeknek kiemelten 
fontos a rendszeres mozgás, ép-
pen ezért András már harma-
dik alkalommal vett részt közös 
kampányban a Soproni Cukor-
betegek Egyesületével, ahol 
megismertette őket a sportág 
alapjaival. 

A Nordic Walking Sopron tag-
jai várják a mozgáshoz kedvet 
érzőket minden csütörtökön 15 
és vasárnap 9 órától. A túrákon 
való részvétel ingyenes.

Zajtól, portól 
véd a sövény
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron területén a ta-
lajtakaró cserje mint-
egy 12 ezer négyzet-
métert, míg az összes 
nyírt sövény hozzáve-
tőleg 63 ezer négy-
zetmétert tesz ki. A 
növényeket egész év-
ben gondozni kell.

Városunkban a közterületeken 
a sövények kezelését, nyírását 
– a növények sajátos növekedé-
si erejének megfelelően – egész 
évben folyamatosan végzi a 
Sopron Holding Zrt. Zöldterü-
let-gazdálkodási Divíziója.

– A sövényeknek elsősorban 
térelválasztó szerepük van: a 
gépjárműforgalom elhatáro-
lása a bicikli- és gyalogutaktól, 
keretet ad a parkoknak, zaj- és 
porvédelmet nyújt – mondta 
lapunknak Sallay Krisztián, a 

zöldterület-gazdálkodási diví-
zió vezetője. – A növények tele-
pítésénél figyelembe vesszük az 
ökológiai igényeiket, valamint 
a kártevőkkel és a városi hatá-
sokkal szembeni ellenálló ké-
pességüket. Az utóbbi időben a 
buxusok és a tuják kártevőkkel 
szemben fogékonyak, ezért eze-
ket a fajtákat mostanában nem 
ültetjük. A puszpáng kártevője 
a selyemfényű puszpángmoly, 
mely Sopron környékén először 
2011 őszén jelent meg.

Megtudtuk, a tuják újonnan 
megjelent fő kártevője a boróka 
tarkadíszbogár elterjedése miatt 
a növényvédelemről is rendsze-
resen gondoskodni kell. Ezt egé-
szíti ki a gombás megbetegedé-
sek elleni vegyszeres védekezés.

– A klímaváltozás és a kárte-
vők megnövekedett előfordulá-
sa miatt olyan növények ülteté-
sét részesítjük előnyben, melyek 
az elszaporodó stressztényezők-
kel szemben ellenállóbbak – zár-
ta Sallay Krisztián.

Zöld Sopron

Terelővadászatot tartott a Tanulmányi Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. az elmúlt 
héten. Az akció célja az volt, hogy minél távolabb szorítsák a vaddisznókat 
a lakott területektől. A közelmúltban ugyanis több bejelentés érkezett 
Brennbergbányáról és a környékbeli falvakból, hogy néhány kertben 
kárt tettek a vaddisznók. A TAEG Zrt. szakemberei sikeresnek értékelték 
a vadászatot: 6 vaddisznót, 3 gímszavast, 1 őzet és 1 rókát ejtettek el. 
FOTÓ: TAEG ZRT.

Terelővadászat

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

– Minden eddiginél jelentősebb progra-
mokkal folytatja az erdő- és faültetéseket 
az Agrárminisztérium, és mindenki számá-
ra lehetővé teszi a részvételt Magyarország 
zöldítésében – közölte Nagy István agrár-
miniszter. A tárcavezető sürgette a magán-
gazdálkodók további támogatását, mivel a 
gyenge minőségű termőföldek erdősítésé-
re elsősorban nekik van lehetőségük. Or-
szágszerte több tízezer hektárnyi területen 
ezermilliárdokba kerülne a kármentesítés, 
miközben a szennyezett talaj erdősítéssel 
is tisztítható – tette hozzá. A miniszter sze-
rint erdőkkel fel lehetne váltani például az 

elöregedett, 50–60 éves, gazdaságtalanul 
működő gyümölcsösöket is, ha a támoga-
tások ebben érdekeltté tennék a tulajdono-
sokat. A termelők jobban járnak, ha mun-
kaerő és feldolgozókapacitás nélkül nem 
almafákat nevelnek, hanem erdősítésből 
jutnak bevételhez, az erdősávok megújí-
tása ráadásul a termelésnek és az élővilág-
nak is egyszerre kedvez. A tárcavezető úgy 
látja, hogy csak ezzel több ezer hektár új 
erdő telepíthető. Az önkormányzatok a mi-
nisztérium tervei szerint parkok és útmenti 
sávok fásítását támogató pályázatokra je-
lentkezhetnének.

Fásítási program

A Nordic Walking Sopron programjain tucatnyian vesznek részt. A túrázáshoz 
nem kell más, mint kényelmes sportruházat, cipő és nordic walking bot.
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1994
Ezerschillinges napszám
Sopronban és környékén az 
elmúlt egy esztendőben, tud-
tuk meg a soproni városi szo-
ciális osztály vezetőjétől, dr. 
Sütő Teréztől, több mint dup-
lájára, 227 főre emelkedett a 
munkanélküliek jövedelem-
pótló támogatásában része-
sülők száma. Ennek összegét 
helyi rendelet szabályozza, és 
jelenleg havonta 7480 forint. 
A lakosság szegényedését jelzi, 
hogy a rendszeres nevelési 
segélyben részesülők száma 
egy év alatt két és félszeresére, 
510-re nőtt. Nem véletlen, hogy 
különösen a kisgyermekes csa-
ládok minden alkalmat meg-
ragadnak a pénzkeresésre. Az 
egyik kismama Sopron kör-
nyéki falujából csütörtökön-
ként férjével Trabantba ül, 
hogy a határ túloldalán az 
egyik gazdánál kitakarítsa a 
házat, bevásároljon, és a férje 
közben elvégezze a ház körüli 
munkákat. Egy-egy alkalom-
mal ezer schilling napszá-
mot kapnak. Az egyik soproni 
bolti eladó fiatalasszony pedig 
műszak után délutánonként 
átruccan a szomszédos osztrák 
falu üzletébe raktári munkát 
végezni. Este kilenc órakor már 
otthon is van, minden alka-
lommal négyszáz schillinget 
keres. (Magyar Nemzet) 

1969
Művészeti kollégium 
Sopronban
Novemberben alakult meg a 
Soproni Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma. Három alapítója: 
Cs. Németh András, Vágási 
Imre és Ízes Mihály. Radnóti 
Miklós, Ortutay Gyula, Buday 
György, Tolnai Gábor és Hont 
Ferenc szegedi csoportját tart-
ják követendő példának maguk 
és később társaik előtt. Szerzői 
estjeikkel, Szabad Fórum és 
Irodalmi Presszó sorozatukkal 
a nehezen élő embereken sze-
retnének segíteni. Vállalva vall-
ják az irodalom közéleti szere-
pét. (Magyar Ifjúság)

Új MTESZ székház 
Sopronban
Pénteken adták át Sopronban 
a MTESZ újjáépített székházát. 
Ezzel egyidejűleg megnyitották 
a soproni műszaki napok előa-
dássorozatát. Dr. Gunda Mihály 
egyetemi tanárnak, az MTESZ 
soproni városi szervezete elnö-
kének megnyitó szavai után 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter tar-
tott előadást A városiasodás 
problémái Magyarországon 
címmel. A vendégek megte-
kintették a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetemet, továbbá 
az AFIT új gyártelepét. (Magyar 
Hírlap)

1919
Töpler Kálmán a jelölt
A  N e m z e t i  K ö z é p p á r t 
Sopronban Klebelsberg Kunó 
gróffal, a keresztény pártok 
jelöltjével szemben Töpler 
Kálmán volt soproni polgár-
mestert jelölte a kerület kép-
viselőjévé. Töpler programbe-
szédét a közeli jövőben fogja 
elmondani. Ez alkalommal 
a Nemzeti Középpárt több 
tagja is ellátogat Sopronba. 
(Budapesti Hírlap)

Entente-misszió 
Sopronban
Arthur Dubois, a bécsi entente- 
misszió kiküldöttje Sopronba 
érkezett. Dubois, akit a misz-
szió a nyugat-magyarországi 
helyzet tanulmányozására 
küldött ki, tárgyalásokat foly-
tatott Schindler András polgár-
mesterhelyettessel. Schindler 
tájékoztatta az entente meg-
bízottját a nyugat-magyar-
országi nép hangulatáról és 
a Magyarországhoz tartozás 
politikai, gazdasági és kultu-
rális szükségességéről. Dubois 
a közeljövőben fel fogja keresni 
a Felvidéket is, mert az entente- 
missziónak tudomása van 
arról, hogy a tótok nincsenek 
megelégedve a cseh uralom-
mal. (Világ)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Szombaton este gálaműsort ad a Pfaff Dobiskola

A játék szenvedély
KÖVES ANDREA 

A funky kerül teríték-
re a Pfaff Dobiskola 
november 9-i gála-
műsorán. A Búgócsi-
gában a régi és új 
növendékek váltják 
egymást a színpadon.

Pfaff László dobos nevéről so-
kaknak eszébe jut a nyolcva-
nas–kilencvenes évek népsze-
rű soproni együttese, a Radír. 
A rockzenekar oszlopos tag-
jaként ismert és elismert do-
bossá vált Pfaff László. Ekkori-
ban kereste meg az első szülő, 
hogy foglalkozzon a gyerme-
kével. Örömmel vállalta: em-
lékezett arra, hogy milyen óri-
ási élményt nyújtott számára, 
amikor a soproni zeneiskolában 
ötödikes korában életében elő-
ször foghatott dobverőt a kezé-
be. Ezt az érzést szerette volna 
átadni tanítványának is. Majd az 
évek alatt egyre többen és töb-
ben keresték meg, hogy szeret-
nék tőle ellesni a dobolás csín-
ját-bínját, így alakult meg a 
dobiskola. A biztos alapokat a 
konzervatórium tanárától, ko-
rának legismertebb, legvirtuó-
zabb dzsesszdobosától: Kovács 
Gyulától sajátította el, a tőle 
tanultak alapján halad ő is a 
tanítványaival. 

– Nagyon izgalmas, élvezettel 
teli tevékenység a doboktatás 

évtizedek után is – mesélte Pfaff 
László. – Gyerekek és felnőttek 
vegyesen járnak hozzám, min-
denkinél egyénre szabott az ok-
tatás. Függ attól, hogy kinek mi 
a célja ezen a téren. A felnőttek 
általában azért érkeznek hoz-
zám, mert a gyermekkorukban 
meg nem valósult álmukat élhe-
tik ki a dobtanulás során. Nap-
jainkban népszerű hangszer lett 
a dob, ennek nagyon örülök, 

hiszen óriási élvezetet jelent, 
ahogy az ember egyre ügyeseb-
ben bánik a dobverőkkel. Újabb 
nagy örömöm, hogy tízéves fi-
am is rákapott a dobolás ízére.

A tanár szerint a dobolás 
nem csupán a zene szerete-
tére tanítja meg a gyerekeket, 
hanem fegyelemre, kitartásra, 
koncentrációra és együttmű-
ködésre is neveli őket. Az üte-
mek számolása a matematikai 

teljesítményre is jó hatással 
van. A szakember örömmel 
fedez fel egy-egy tehetséget, 
tanítványai közül többen ját-
szanak ismert zenekarokban, 
ám a fő célja nem ez. Azt sze-
retné, hogy a hangszeres játék 
élménytelivé tegye a minden-
napjaikat. Aki szeretne ebbe az 
életérzésbe belekóstolni, annak 
érdemes ellátogatnia a Búgócsi-
gába a gálakoncertre.

Kultúra, művészetek

A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő ba-
rack című zenés mesejátékot láthatják az 
alsós és ovis bérletesek a Soproni Petőfi 
Színházban. Az előadás különlegessége, 
hogy egytestű bábokkal is játszanak a szí-
nészek.  A történet szerint a legkisebbik ki-
rálykisasszonynak különös kívánsága van. 
Azt szeretné, ha édesapja, az öreg király 
gyümölcsöt hozna neki a vásárból. De nem 
ám akármilyen gyümölcsöt, hanem olyan 
szőlőt, amelyik beszél, olyan almát, ame-
lyik mosolyog és olyan barackot, ami csi-
lingel. Nem is sejti, hogy ezzel a nem min-
dennapi kívánsággal az egész életét örökre 
megváltoztatja.

Krizsán Szilvia rendező családi előadásként 
minden korosztály számára szeretne izgal-
mas, különleges színházi élményt nyújta-
ni. A népmese jelentősége szerinte ma sem 
változott. Úgy véli, nem szabad elszalaszta-
ni azokat a pillanatokat, amikor a gyerme-
ki nyitottságra építve lehet elmesélni egy 
ilyen világban történeteket a jövő gene-
rációjának.
A Zentai Magyar Kamaraszínház, a Soproni 
Petőfi Színház és a Forrás Színház kopro-
dukciójában készült előadásában számos 
ismert népdal is elhangzik. Ezeket Hanák 
Rigó Ildikó és Krizsán Szilvia válogatta és 
a Fokos Zenekar játssza el.

A mesék gyümölcsei

KOLARIK ZOLTÁN: 
Mind a négy gyermekem ta-
nul zenélni. Az egyik gitáro-
zik, a másik ütős hangszeren 
játszik, kettő pedig zongo-
rázik. A családunk minden 
tagja muzikális. Úgy véljük, 
a zenei ismeret alapművelt-
séget ad, segít eligazodni a 
mindennapi életben.

MOLNÁR SÁNDOR: 
Fontos, hogy a szülők meg-
találják, mi az, amitől a gyer-
mekük élete kiteljesedhet. 
Ha ez a zene, akkor ezt kell 
előtérbe helyezni. Ám le-
hetséges, hogy valaki a 
sportban tehetségesebb, 
így inkább a mozgásra kell 
ösztönözni.

HARSÁNYI JÓZSEFNÉ: 
Nagyon fontos! Az uno-
káim is járnak zeneiskolá-
ba, többször voltam már 
a bemutatókoncertjükön. 
Nagyon helyesek és ügye-
sek, szép műsort adtak 
elő, köszönhető ez a taná-
raiknak is.

NYIKOS ELEMÉRNÉ:
A zene teszi teljessé az em-
bert, akkor is ha hallgatja, s 
akkor is, ha saját maga ját-
szik valamilyen hangszeren. 
Szerintem is fontos a ze-
netanulás, jómagam gyer-
mekorom óta éneklek, még 
kórustag is voltam.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Ön szerint tanuljanak 
zenélni a gyerekek?

A halottak napjához illő meghittségű koncertet adott az elmúlt pénteken 
a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a Kecske-templomban. Charlotte 
Jefferies, a bécsi Staatsoper társulatának művésze volt a társulat vendége. 
A padokban helyet foglaló kétszáz ember mély lelki élménnyel távozott az 
estről. FOTÓ: FÁBIÁN DÁNIEL

Krizantémok koncert

Pfaff László (balra) a dobiskola tavalyi gálaműsorán – a koncerten felléptek 
idősebb és fiatalabb tanítványok is 
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A Győrszentivánnak nem volt esélye Sopronban

Erőtől duzzadó futball

Jóganap testért és lélekért

PÁDER VILMOS

Tovább növelte előnyét a megyei 
elsőosztályú labdarúgó-bajnok-
ságban az SC Sopron. A soproniak 
hazai pályán magabiztosan nyertek 

a Győrszentiván ellen, a kupában pedig nagyot 
küzdve, büntetőkkel kaptak ki. 

Magyar Kupa
SC Sopron – Budafok: 6–7
Az SC Sopron a Budafokot fo-
gadta hétközi Magyar Kupa 
mérkőzésen. A hazaiak nem 
tisztelték NB II-es ellenfelüket, 
az első perctől kezdve partiban 
voltak, az 5. percben a vezetést is 
megszerezték, ám a fővárosiak 
a huszadik percben kiegyenlí-
tettek. Mindkét együttes nagy 
erőket mozgósított a győze-
lem érdekében, de a gólszerzés 

sem a rendes játékidőben, sem 
a kétszer 15 perc hosszabbítás-
ban nem sikerült. Büntetőrúgá-
sok következtek, a drámai küz-
delemben a soproniak egyszer 
hibáztak, így az NB II-es csapat 
jutott a Magyar Kupa 32-es táb-
lájára. A hazai csapat olyan erő-
től duzzadó, korszerű futballt 
játszott, amit megalakulása óta 
nem láthatott szurkolótábora. 
A 600 néző felállva, vastapssal 
köszönte meg a látottakat. 

Megyei I. osztály
SC Sopron – Győrszentiván: 4–1
A listavezető végig irányította 
a játékot, az ő akarata érvénye-
sült. A sportszerű találkozón a 
vendégek a védekezésre össz-
pontosítottak, de így is kaptak 
négy gólt. A soproniak találatai 
(Krizsonits Mátyás 2, Galambos 
Dániel, Purt Patrik) látványosak 
voltak. A hab a tortán a három 
újonc, 16 éves, saját nevelésű fia-
tal játékba állása volt.
Üstökös FC-Bácsa – SFAC: 8–0
A SFAC felnőtt csapatát szinte 
lehetetlen szakmailag értékel-
ni. A bajnokság hátralévő ré-
szében szerencsésebb lenne az 
utánpótlásra építeni. 

Megyei II. osztály
Sopronkövesd – SVSE: 2–2
Mozsolits Jenő edző gondjai to-
vább szaporodtak, mivel sérült 

játékosainak száma nőtt. Külö-
nösen nagy veszteség a gólki-
rályjelölt, Mozsolits Szabolcs sú-
lyos térdszalagsérülése.

Megyei III. osztály
Lövő–Balf: 1–0
Meglepetés a balfiak veresége 
az újjáalakult Lövő otthonában. 

NB II-es női bajnokság
SC Sopron – Mosonmagyaró-
vár: 2–1
A soproni lányok küzdőszelleme 
dicséretes, győzelmükkel meg-
előzték a vendégeket a tabellán, 
jelenleg 7 ponttal a nyolcadik 
helyen állnak.

Megyei 
öregfiúk-bajnokság
SC Sopron – Szárföld: 3–0
A hazai kedvencek biztosan ve-
zetik a megyei tabellát.

MADARÁSZ RÉKA

Jövő szombaton rendezik meg a III. Test és 
Lélek Fesztivált Sopronban. Idén is a jógáé a 
főszerep, többféle irányzattal is megismerked-
hetnek a látogatók, továbbá kipróbálhatják a 
bodyART-ot és a pilatest.

Harmadik alkalommal is szí-
nes programokkal várják az ér-
deklődőket a GYIK Rendezvény-
házban a Test és Lélek Fesztivál 
szervezői. Jahn Krisztina, Wol-
laston Erika és Janicsák Enikő 
azzal a céllal álmodták meg 
a rendezvényt, hogy népsze-
rűsítsék az egészséges élet-
módot, a jógát és általában a 

mozgást, valamint hogy fel-
hívják a figyelmet arra, a test 
és a lélek harmóniája minden-
nek az alapja. Azok sem fog-
nak unatkozni, akik szeretné-
nek megpihenni a mozgásos 
foglalkozások után: a rendez-
vényház emeletén izgalmas 
előadások várják őket. Népsze-
rű soproni és Sopron környéki 

szakemberek olyan változa-
tos témákról fognak beszélni, 
mint például a párkapcsolat, 
az önismeret, a mentális és fi-
zikai betegségek összefüggései 
vagy például a növényi étrend. 
Az emeleti csendteremben re-
laxációs és meditációs foglal-
kozásokon vehetnek részt a 
nyugalomra vágyók, az alkot-
ni készeket pedig egész na-
pos kreatív foglalkozások vár-
ják. Mint minden alkalommal, 
idén is lesz indiaiétel-kóstoló és 
táncelőadás, a földszinti kirako-
dóvásáron pedig jógás eszközö-
ket, ruházati cikkeket, ékszere-
ket, könyveket, süteményeket 
kínálnak a kiállítók. 

Külön öröm, hogy idén is a 
rendezvény mellé állt a sop-
roni önkormányzat és egy 
sportáruház.

A szervezők kérik, hogy a 
mozgásos foglalkozásokra min-
denki hozzon magával jógasző-
nyeget és plédet. A programok 
jellege miatt a rendezvényre 12 
éven felülieket várnak. A feszti-
vál zárásaként a szervezők nye-
reményjátékkal kedveskednek 
a résztvevőknek: ajándékutal-
ványokat, ingyenes jógaórákat 
sorsolnak ki.

Mindenkit szeretettel várnak 
november 16-án, jövő szomba-
ton 9 és 17 óra között a GYIK 
Rendezvényházban. 

Fájó fiaskó

Felzárkóznak 
a Sörgurítók

RÁZÓ LÁSZLÓ

Újabb vereséget 
szenvedett a Sop-
ron KC férfi kosárlab-
dacsapata: Sabáli Ba-
lázs együttese ezúttal 
az újonc Oroszlány 
együttesétől kapott ki 
hazai pályán.

A legutóbbi, idegenbeli vere-
ség után már megkongatta a 
vészharangokat Sabáli Balázs 
vezetőedző, aki szerint túl sok 
az egyénieskedés és az eladott 
labda a csapatnál. Az együttes 
viszont ott folytatta, ahol Ka-
posváron abbahagyta: renge-
teg hibával, kimondottan gyen-
ge dobóteljesítménnyel rukkolt 
elő a bajnoki újonc ellen. Ennek 
meg is lett az „eredménye”: két 
negyed után 10 eladott labda 
szerepelt a hazai statisztikában, 
az OSE pedig 14 ponttal veze-
tett (31–45). Fordulás után pilla-
natok alatt 20 pontos hátrányt 

szedett össze az SKC, ráadásul 
Pitts ellen sportszerűtlen hi-
bát ítéltek a játékvezetők. Mi-
vel az első félidőben már kapott 
egy technikait, az SKC irányí-
tója számára véget ért a mér-
kőzés. Bernard Thompson és 
Molnár Marcell villanásaival 
faragott hátrányából az SKC, 
de a csapat játéka továbbra 
is döcögött, az Oroszlány pe-
dig nagy különbségű győzel-
met szerzett. Az SKC játékosai 
18 labdát adtak el, és rendkívül 
gyenge, 21/3-as triplamutatóval 
zárták a meccset, amely végén 
a nézők is tüntettek a csapat 
ellen. A végeredmény: Sopron 
KC – OSE Lions: 61–82.

– Mindenki látta, mi történt, 
a személyem ellen játszott 
több kosaras, változások kelle-
nek, le kell ülni a vezetőséggel 
– mondta Sabáli Balázs veze-
tőedző. – Sajnálom a történte-
ket, és azt, hogy már az elején 
elszúrtuk a szezont.

Az SKC legközelebb november 
16-án 18 órától a Szolnok ottho-
nában lép parkettre.

A vártnál kicsit gyengébben 
kezdte az idei szezont a Soproni 
Sörgurítók SE férfi tekecsapata. 
Weinacht János edző és szakosz-
tályvezető elmondta: nehezíti a 
helyzetüket, hogy az egyik leg-
jobban dobó játékosuk Auszt-
riába igazolt.

– Ennek ellenére jobb kezdést 
vártam, sajnos volt 2–3 olyan 
meccsünk is, amelyen aprósá-
gok döntöttek és nem a mi ja-
vunkra – hangsúlyozta Weinacht 
János. – Minden pontnak jelen-
tősége van, hiszen rendkívül szo-
ros a mezőny: a 12 csapatos NB 
I-ben jelenleg a 9. helyen állunk, 

de csak két pontra vagyunk a ha-
todik helytől és szintén két pont-
ra a kiesést jelentő helyezéstől 
is. Bízom abban, hogy a követke-
ző meccseken mi nyerjük meg a 
szoros összecsapásokat.

A szakosztályvezető hozzá-
tette: a Sörgurítók ifjúsági csa-
pata a szintén 12 csapatos baj-
nokság élmezőnyében szerepel. 
Két–három fiatal játékos kimon-
dottan jól dob, ők a felnőtt mér-
kőzéseken is szerepelhetnek. Az 
egyesület célja, hogy a tavaszi 
szezonra akár folyamatos játék-
lehetőséget is kaphassanak a fel-
nőttek mezőnyében.

Sport

Az SKC vezetőedzője szerint változások kellenek 
az újabb hazai botlás után FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Soproni Sörgurítók SE férfi tekecsapata szoros 
meccseket vív az NB I-ben FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tavaly is népszerű volt a test és lélek fesztivál Sopronban FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Az SC Sopron végig irányította a játékot, magabiztosan, 4–1-re nyert a Győrszentiván ellen 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A címvédő Babos Tí-
mea és Kristina Mla-
denovic nyerte meg a 
sencseni tenisz WTA-
világbajnokság páros 
versenyét, mivel a va-
sárnapi fináléban két 
szettben legyőzte a 
cseh Barbora Stryco-
vát és a tajvani Hszie 
Szu-vejt. 

A soproni teniszező sorozatban 
harmadik, francia társa második 
vb-döntőjére készült, kettejük 
idei legnagyobb sikere a Roland 
Garros megnyerése volt, míg az 
Australian Openen döntőt vív-
tak. Babosék mind a három 
meccsüket megnyerve, százszá-
zalékos teljesítménnyel jutottak 
túl a csoportkörön, aztán szom-
baton egy szoros mérkőzésen, 
döntő rövidítésben győzték le a 
Samantha Stosur, Csang Suaj pá-
rost az elődöntőben. A fináléban 
az a kettős volt az ellenfelük, 
akiktől a wimbledoni elődön-
tőben kikaptak, most azonban 
visszavágtak nekik.

A vasárnapi csatában az ötö-
dik vb-jén szereplő Babos Tímea 

társával rögtön elvette Stryco-
va adogatását, majd remek 
szervákkal megszilárdította a 
vezetést, 24 perc elteltével már 
szettelőnyben volt a páros.

A folytatásban a rivális duó 
kihasználta első bréklabdáját, 
de a magyar–francia páros 2:1-
re fordított, majd a 26 éves Ba-
bos hatékony hálójátékával 4:2-
re meglépett. A címvédő kettős 

5:2-nél még vesztett egy gémet, 
aztán a soproni sportoló köny-
nyedén kiszerválta a mérkőzést, 
amely 1 óra 4 percig tartott.

– Még nem fogtuk fel Kiki-
vel, hogy ilyen nagy bajnokok 
közé kerültünk, megtisztelte-
tés itt állni. Köszönet minden-
kinek a csapatunkból a támo-
gatásért – mondta a díjátadó 
ünnepségen a 23. páros trófeáját 

begyűjtő Babos Tímea, miután 
Mladenoviccsal együtt a ma-
gasba emelte a Martina Navra-
tilova Kupát, amelyet a névadó 
csehszlovák–amerikai sztártól 
vettek át. – Lenyűgöző hét volt, 
többször is nagyszerűen te-
niszeztünk! Ezen a versenyen 
senki sem győzhetett le ben-
nünket. Semmi sem lehet jobb 
annál az érzésnél, hogy Kikivel 

oszthatom meg ezt a sikert! Cso-
dálatos érzés, hogy sorozatban 
harmadszor emelhetem magas-
ba ezt a trófeát. Már most éhe-
sek vagyunk a visszatérésre, 
hogy még többször nyerjünk!

A veretlenül világbajnoki cí-
met szerzett duó – amely ki-
lencedik tornagyőzelmét arat-
ta együtt – a trófea mellé 700 
ezer dollárt kapott. 

LELÁTÓ

Kosárlabda
November 8., pén-
tek 9 óra, Novo-
matic-aréna
Diákolimpia − 
megyei döntő

November 8., péntek 
19 óra, Krasznai Fe-
renc Sportcsarnok
Soproni MAFC – Con-
cordia Motax KC Pápa

Labdarúgás
November 9., szombat 
16 óra, városi stadion
SC Sopron − Üstökös 
FC – Bácsa

Túra
November 9., szom-
bat 8 óra, Hajnal tér 
– Soproni Parkerdő
Kegyeleti túra

Teke
November 10., va-
sárnap 10 óra, Győri 
úti tekepálya
Turris SE Sopron – Já-
nossomorjai SE

Röplabda
November 11., 13., 
hétfő, szerda 14.30, 
Széchenyi-gim-
názium, Szent Or-
solya-gimnázium, 
Eötvös-iskola
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
1. forduló

› Babos Tímea: „Ezen a versenyen senki sem győzhetett le bennünket.”

Harmadszor is világbajnok

Extrém túra
Több mint ötvenen vettek részt 
a Shotokan Tigrisek SE vasárna-
pi túráján. A kirándulás volt az 
első felkészítő a januári Ext-
rem Burgenland Fertő tó kerü-
lő túrára. 

A szép időben 20 kilométe-
res távot tettek meg a résztve-
vők. – Az útvonal kijelölésénél 
figyelembe vettük, hogy rövi-
debb utat teljesítünk, ezért 500 
méter szintemelkedést kellett le-
küzdeni – tájékoztatta lapunkat 
Gáncs Krisztián, a szervező egye-
sület vezetője. – Ez kimondottan 

teljesítménytúra volt, azaz nem 
csak a távra, hanem a teljesítés 
idejére is figyeltünk. A soproni és 
környékbeli résztvevők mellett 
érkeztek túrázók Győrből, Zircről 
és Budapestről is. Mindenki jól 
bírta a tempót, és a frissítőpon-
ton elfogyasztott zsíros kenyér 
ellenére is 4 óra 36 perc alatt visz-
szaértük a célba.

A következő felkészítő tú-
ra december 1-jén, vasárnap 
lesz, ott kisebb szintemelkedés 
mellett 30 kilométert kell majd 
teljesíteni.

Sport

Éremhalmozó kajakos
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két világbajnoki címet ünnepelhetett az 
idei kajak-kenu masters vb-n Lőrinczy Zol-
tán. Az 57 esztendős versenyző az 55–59 
éves korosztályban szerzett két arany- és két 
ezüstérmet. 

Lőrinczy Zoltán 9 éves korá-
ban ismerkedett meg a kajak-
sporttal Szolnokon, majd vá-
logatott versenyzőként három 
világbajnokságon is részt vett. 
Aktív pályafutása lezárása után, 

1991-ben költözött Sopronba. 
Három éve úgy döntött: is-
mét kezébe veszi az evezőla-
pátot, megkezdi az edzéseket, 
és a masters kategóriában in-
dul versenyeken.

– Az elmúlt három évben 
számtalan magyar bajnoki cí-
met szereztem, tavasz végén 
pedig úgy döntöttem: meg-
méretem magam az első alka-
lommal kiírt masters világbaj-
nokságon is – mondta Lőrinczy 
Zoltán. – A profik vb-je után egy 
héttel, szintén Szegeden rendez-
ték meg a futamokat a masters 
kategóriában, a versenyen 41 
ország mintegy 400 sportoló-
ja szállt hajóba. 200 méteres tá-
von a kettesek és a négyesek ver-
senyét megnyertük, egyéniben 

és vegyespárosban pedig a do-
bogó második fokára állhattunk 
fel, ami óriási eredmény.

A sportoló hozzátette: a futás, 
konditeremben végzett súlyzós 
edzések és a Fertő tavon meg-
tett rengeteg evezés segítette 
ahhoz, hogy két arany- és két 
ezüstérmet szerezzen. Ráadásul 
hajójára egy speciális féket sze-
relt, amely által nagyobb erőki-
fejtésre volt szüksége a gyakor-
lások során, az így nyert plusz 
energia pedig döntőnek bizo-
nyult a világbajnoki futamokon.

Elszenvedte idei első vereségét a Sopron Basket: Gáspár Dávid tanítványai-
nak a spanyol Girona Basket otthonában szakadt meg fantasztikus győzelmi 
szériájuk. A soproni hölgyek a bajnokságban javítottak és legyőzték a ZTE-t.

Az Euroligában a Montpellier és a Fenerbahce 
legyőzése után Spanyolországba is győzelmi 
esélyekkel utazott a Sopron Basket. A mecs-
cset Fegyvernekyék kezdték jobban, de az 
első negyedet követően inkább a házigazdák 
akarata érvényesült. A nagyszünet után dőlt 
el a találkozó, amikor több mint 10 ponttal 
lépett meg a Girona. Az előnyük ugyan csök-
kent, de hat pontot a meccs végéig megtar-

tottak. A találkozón Aleksandra Crvendakic 
19 pontot szerzett. A végeredmény: Girona 
Basket – Sopron Basket: 64–58.
Vasárnap a Zalaegerszeg otthonában léptek 
pályára a soproni hölgyek, akik közül Janua-
ry és Brooks is kihagyta a meccset sérülés mi-
att. Az első negyedben nem kevesebb, mint 45 
pontot láthattak a nézők: 25 pontot szerzett, 
de 20-at kapott a bajnokcsapat. Nagyszüne-

tig még faragott is hátrányán a zalai együttes, 
utána azonban lerohanta és több hibára kény-
szerítette ellenfelét a soproni csapat, amely-
ben Crvendakic ismét kiemelkedően teljesí-
tett: 21 pontot és 5 hármast dobott. Mellette 
a fiatalok is komoly szerepet játszottak a győ-
zelemben: Határ Bernadett 16, Dubei Debóra 
13, Weninger Virág pedig 10 pontot szerzett, 
a meccs végére tetemes különbség alakult ki 
a két csapat között. A végeredmény: ZTE NKK 
– Sopron Basket: 64–87.
– Az Euroliga meccsen kőkemény védeke-
zést mutatott be ellenfelünk, mi is szépen 

küzdöttünk, de sok helyzetre nem jól rea-
gáltunk – mondta Gáspár Dávid, a sopro-
niak vezetőedzője. – A bajnokin különös 
érzések kavarogtak bennem, hiszen a zala-
egerszegi csarnokban nőttem fel. Jó volt lát-
ni, hogy ennyien drukkolnak a hazaiaknak és 
nekünk is, külön köszönetet mondok hűsé-
ges szurkolóinknak és fiatal játékosainknak 
a győzelemért. 
A Sopron Basket szerda este 8 órától a fran-
ciaországi Lyonban lép parkettre, utána a 
válogatott mérkőzések miatt rövid pihenőt 
kap a csapat.

Sopron Basket: vereség, majd győzelem

A soproni Babos Tímea (b) és a francia Kristina Mladenovic magabiztosan nyerte meg a sencseni tenisz 
WTA-világbajnokság páros versenyét
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Ne arra gondolj, 
amit elvesztesz! 

Arra gondolj, 
mennyit kell még 
kapnod az élettől! 

Élj!”

Rachel Lippincott  
(amerikai írónő )

KÖNYVAJÁNLÓ

Rachel Lippincott: 
Két lépés távolság 

Stella Grant cisztás fib-
rózissal küzd, és egyedül 
egy új tüdő adhatna neki 
egy kicsit hosszabb, köny-
nyebb életet. Mindig szi-
gorúan három lépés tá-
volságot kell tartania más 
betegektől, egészen ad-
dig, amíg be nem toppan 
az életébe a vad Will New-
man... Azonban a fiú ép-
pen az, akitől a lánynak 
mindenképp távol kéne 
tartania magát, hiszen 
már a lehelete is életve-
szélyes lehet a számára. 
Vajon két lépés tényleg 
olyan veszélyes lenne, ha 
egyszer csak így nem tö-
rik össze a szívük?

›

175 évvel ezelőtt, 1844. ok-
tóber 26-án született Sop-
ronban báró Weigelsperg 
Frigyes Ferenc császá-
ri és királyi dragonyosezre-
des. Bécsújhelyen (Wiener 
Neu stadt) hunyt el 1892. de-
cember 11-én.

75 évvel ezelőtt, 1944. ok-
tóber 23-án Brennbergbá-
nyán a soproni Gestapo le-
tartóztatta Breuer Györgyöt, 
a bánya adminisztratív igaz-
gatóhelyettesét. Szintén le-
tartóztatták Breuer György 
feleségét, Vajk Ártúr volt bá-
nyaigazgatót, az 1944 ápri-
lisa óta Brennbergen buj-
káló Füredi Oszkár építészt, 
dr. Keresztes László munka-
szolgálatos orvost, valamint 
a korábban Füredit rejtege-
tő Pénzes Pál bányaácsot. 
A letartóztatottak 1945. ja-
nuár 18-án Sopronkőhidá-
ra kerültek át.

35 évvel ezelőtt, 1984. ok-
tóber 25-én hunyt el Sop-
ronban Karner Károly Frigyes 
evangélikus lelkész, író, mű-
fordító, teológus, egyetemi 
tanár. Kőszegen született 
1897. január 3-án.

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

Ez történt 
Sopronban

A tehetséges diáklány már háromszor járt a Dominikai Köztársaságban

Lina számára kinyílt a világ
MADARÁSZ RÉKA

Miután egy tanévet cserediákként a Dominikai 
Köztársaságban töltött, Osztoics Karolina éle-
tében teljesen megváltozott a fontossági sor-
rend: a színjátszás helyett a latin táncoké és az 
AFS Magyarországé lett a főszerep.

Lina még 2014-ben ismerkedett 
meg az AFS cserediák-szövet-
séggel, és azóta – önkéntesként 
– a legkülönfélébb szerepekben 
tevékenykedett a szervezetnél. 
Az volt az álma, hogy cseredi-
ákként eljusson egy latin-ame-
rikai országba. Így került két 
évvel később a Dominikai Köz-
társaságba. Az élmény teljesen 
megváltoztatta – őt magát és az 
életét is.

– Korábban színész szerettem 
volna lenni, három évig jártam a 
Soproni Színitanodába, a dESZ-
Ka Társulat tagjaként pedig ját-
szottam többek között a Vala-
hol Európában című darabban 
– mesélte a Berzsenyi Líceum 
12.D osztályos tanulója. – Éppen 
a Made in Hungária egyik fősze-
repére, Marina megformálására 

készültem, amikor jött a kiuta-
zási lehetőség. 

A kedves ifjú hölgyet teljesen 
magával ragadta a karibi ország 
és az ott élő emberek – életsze-
retetükkel, lelkesedésükkel, ked-
vességükkel, pozitív világlátá-
sukkal. Azóta már kétszer is 
visszatért Dominikára: tavaly 
nyáron csak látogatóba, idén 
viszont három hónapot dol-
gozott az ottani AFS irodában 
szervezetfejlesztőként.

– Annak hatására, hogy kisza-
kadtam a megszokott környe-
zetemből, és alkalmam adódott 
egy teljesen más kultúra meg-
ismerésére, kinyílt számomra 
a világ – fejezte be Lina. – Rá-
jöttem, hogy nem a színészet 
az, amire szívem legmélyéből 
vágyom, hanem szeretném 

beutazni az egész földet. Mul-
tikulturális barátságaim szö-
vődtek, és a fogadócsaládom-
mal is óriási szerencsém volt. 
Úgy bántak velem, mint a saját 
gyermekükkel/ testvérükkel/ 

unokájukkal. Idén nyáron is ná-
luk laktam.

A vállalkozó szellemű lány 
azóta felsőfokú nyelvvizsgát 
tett spanyolból, salsázni tanul, 
és zumbaoktatói végzettséget 

szerzett. A latin táncok mellett 
készül az érettségire, hiszen 
vagy a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen, vagy valamelyik 
európai országban turizmust 
szeretne tanulni.

Soproni fiatalok

Osztoics Karolina szeretné beutazni az egész földet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szent Márton ünnepe 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni borászok újborkóstolóval, az okta-
tási intézmények kulturális műsorokkal, kéz-
műveskedéssel készülnek Márton-napra, de a 
Liszt-központtól megrendezik a hagyományos 
lampionos felvonulást is.

Mint ismert, Tours-i Szent Már-
ton ünnepnapjához, november 
11-hez számos népszokás, nép-
hit kapcsolódik Magyarorszá-
gon. Ezek egy része a mezőgaz-
dasági munkák befejezéséhez, 
illetve advent közeledtéhez kö-
tődik, mások ahhoz a legendá-
hoz, amely szerint Szent Márton 
egy libaólban próbált elrejtőz-
ni, amikor püspökké akarták 
megválasztani, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. A Márton-
nap a 40 napos adventi böjtöt 

megelőző utolsó nap, amikor 
a jóízű és gazdag falatozás, vi-
gasság megengedett. A megsü-
tött állat mellcsontjából jósolták 
meg, hogy milyen lesz a tél. Ha 
barna volt a csont, akkor esős, ha 
fehér, akkor havas telet vártak. 

A hiedelem szerint ludat il-
lik enni ezen a napon, mert, aki 
Márton-napján nem eszik li-
bát, az majd egész évben éhe-
zik. Tipikus étel ezen a napon 
a libaleves és libasült párolt 
káposztával és zsemle- vagy 

burgonyagombóccal. Márton az 
újbor bírája is, ilyenkor ugyanis 
már iható a nedű. 

November 9-én, szombaton 
14 órától családi programot tar-
tanak a Liszt-központban: lesz 
kézművesség a Soproni Egye-
tem Benedek-karának hallga-
tóival, mécseskészítés, a kicsik-
nek játszóház, az épület előtt 
katonai bemutató, ahol a ró-
mai szokásokkal is megismer-
kedhetnek. 16 órakor a Portéka 
Színpad zenés előadását nézhe-
tik meg, fél 6-kor pedig a bánfal-
vi óvodások lépnek fel az épület 
előtt. Velük, illetve a katonákkal 
együtt indul 18 órakor a lampio-
nos felvonulás a Fő térre. Több 
soproni borász is tart a héten, il-
letve a hétvégén újborkóstolót 
– a legtöbben finom falatokat 
is kínálnak a friss nedűk mellé. 

A szombati programon kézműves foglalkozásokat is tartanak a gyerekeknek 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Hagyományos 
papírgyűjtés
MADARÁSZ RÉKA

Az iskolai papírgyűjtés 
nemcsak a környeze-
ti nevelés része, ha-
nem kiváló közösségi 
program is a diákok-
nak. Ezért is van Sop-
ron szinte mindegyik 
általános iskolájában 
óriási hagyománya.

Sokan emlékeznek még arra, 
amikor gyerekkorukban a ba-
rátaikkal kiskocsikkal járták az 
utcákat, és néhány csomag pa-
pír reményében becsöngettek 
a házakba, hogy a papírgyűjtő 
versenyen minél előkelőbb he-
lyezést érjenek el. Azóta ugyan 
a körülmények némileg megvál-
toztak, a cél azonban ugyanaz. 

– Iskolánkban nagy hagyo-
mánya van a papírgyűjtésnek: 
a környezettudatos nevelés ré-
sze – szerepel az éves munkater-
vünkben és a pedagógiai prog-
ramunkban is – tudtuk meg 
Asbóth Imrétől, a Deák Téri 
Általános Iskola igazgatójától. 
– Évente kétszer, tavasszal és 
ősszel szervezzük meg: egy hé-
tig az alsó tagozatosok, egy hétig 
a felsősök adhatják le az össze-
gyűjtött papírt.

A papír mennyiségétől függő-
en változik, hogy mennyi pénzt 
kap az iskola. A két hét alatt átla-
gosan 30–40 tonna papír gyűlik 
össze, így 600 ezer és egymillió 
forint között van az az összeg, 
amely az intézményt támoga-
tó alapítványnak a számlájára 
kerül. A pénzt a gyerekek támo-
gatására, eszközbeszerzésre, tá-
boroztatásra, versenyeztetésre 
fordítják.

– Az iskolákban egyre fonto-
sabb feladat a környezettuda-
tosságra nevelés. A fenntartha-
tóságot, a környezetvédelmet 
igyekszünk beépíteni a prog-
ramjainkba. Tanórai keretek 
között erre alsó tagozatban fő-
ként a környezetismeret, felső 
tagozatban pedig a természet-
tudományos tantárgyak oktatá-
sa közben van lehetőség – tette 
hozzá az igazgató. – Lényeges-
nek tartjuk azonban, hogy ez a 
fajta szemlélet az egész iskola 
szellemiségét áthassa. Ezt szol-
gálja többek között a „PontVe-
lem” országos program is: a gye-
rekek a veszélyes hulladékokat 
– mobil telefonokat, akkumulá-
torokat, használt elemeket – az 
iskolánkban leadhatják. Ugyan-
csak a környezettudatosság gya-
korlati alkalmazásáról szól az in-
tézmény környezetének rendbe 
rakása vagy a szemétgyűjtés.

Dr. Traser György Nándor, a Soproni Egye-
tem Erdőmérnöki Karának nyugalmazott 
egyetemi docense oktatói munkájáért, 
nemzetközi szinten is kiemelkedő faunisz-

tikai és rendszertani vizsgálataiért, publi-
kációs tevékenységéért az Életfa Emlékpla-
kett bronz fokozatát vette át dr. Nagy István 
Agrárminisztertől. 

Emlékplakett Traser Györgynek

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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AZ ÉLETBEN MARADÁS 
SZABÁLYAI...

...tanulhatók. Sőt! Ahhoz, 
hogy a lehető legtovább és 
ami talán még ennél is fon-
tosabb, a lehető legjobb 
egészségben éljük életün-
ket, bizony meg is kell tanul-
nunk, alkalmaznunk is kell/ 
kellene ezeket a szabályo-
kat. Ahogy senki sem születik 
a gépkocsivezetés tudásával, 
és kezdetben mindenkit za-
var, hogy két lába van „csak” 
arra a fránya három pedál-
ra, úgy az élet szabályai sem 
maguktól értetődőek. 
Jó lenne persze, ha az isko-
lában (néhány feleslegesebb 

ismeret helyett) a saját mű-
ködésünkről kapnánk hasz-
nálható (!) ismereteket, de... 
Ha mondjuk, ez nem adott 
(ma nem adott), akkor leg-
alább felnőtt fejjel és leg-
később, amikor egy-két be-
tegség közelébe érünk (vagy 
már azzal élünk), meg kelle-
ne tanulnunk, mit, hogyan és 
miért tegyünk. Persze ilyen-
kor már személyre szabott 
konkrétumokról kell beszél-
nünk orvosként is. 
Kérdezzen és tanuljon bát-
ran! Itt tényleg „a lét a tét”.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

NOVEMBER 6–12.

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 13-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 23-i rejtvényünk megfejtése: soproni ásványbörze. Szerencsés megfejtőnk: Kirádi Mihályné.

KERESZT-
REJTVÉNY

November 6.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

November 7.,  
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

November 8.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/329–921

November 9.,  
szombat 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

November 10.,  
vasárnap 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4.

99/524–005

November 11.,  
hétfő 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

November 12.,  
kedd 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Alma és fája

A zene összeköti Kisséket
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze 
a fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem 
kell messzire men-
ni Sopronban sem. Az 
apa, Kiss Károly a sop-
roni OTP fiókvezetője 
volt, Károly fia nyelvta-
nár, Katalin lánya pe-
dig oboaművész. Há-
rom különböző életút, 
ami egy ponton talál-
kozik, ez pedig a zene. 

– Édesapám a Lomositz Pál által 
vezetett GYSEV férfidalárdában 
énekelt, édesanyám úgyszintén 
szerette a zenét, így az termé-
szetes volt, hogy engem is be-
írattak a zeneiskolába – mesél-
te Kiss Károly. – A felvételi Mühl 
Ali bácsinál volt, aki leütött a 
zongorán két billentyűt, majd 
megkérdezte tőlem, hogy „Na, 
kisfiú, melyik volt a magasabb 
hang?”. Aztán ezt megismétel-
te, de már csak fél hang különb-
séggel, és amikor erre is helyesen 
válaszoltam, azt mondta: „Ennek 
a gyereknek jó füle van, tanul-
jon hegedülni!”. Jól emlékszem, 
abban az időben nem lehetett 

feles hegedűt kapni, alig értem 
el a normál hegedű nyakát, de 
Hoffer Ottó tanár úr nagyon tü-
relmes volt velem. Talán marad-
tam is volna a vonós hangszerek 
mellett, ha Sinkó Ferenc kürtta-
nár el nem csábít egy alkalom-
mal az ő órájára, ahol mond-
hatom, hogy „ott ragadtam”. 
Hamarosan Friedrich András-
sal és Grábner Józseffel együtt 
már tagjai lettünk a Maros Ernő 
vezette Soproni Központi Tex-
tiles Zenekarnak. Egy ideig még 
párhuzamosan játszottam a két 
hangszeren, mígnem egy alka-
lommal kerékpáron puha tok-
ban vittem a hegedűmet, ami 
egy nagy esést követően ripityá-
ra tört, így véglegesen a kürt mel-
lett maradtam. Egyik alapítója és 
több mint négy évtizedig tagja 

voltam Sopron Város Fúvósze-
nekarának, emellett 55 évig ját-
szottam az idén 190 éves Sop-
roni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekarban is. 

– Egy percig nem volt kétsé-
ges, hogy én is kürtös leszek, hisz 
annyit hallottam otthon gyako-
rolni az édesapámat, hogy szá-
momra szinte csak ez a hangszer 
létezett – kapcsolódott a beszél-
getésbe ifj. Kiss Károly, aki évti-
zedekig együtt játszott édesap-
jával a városi fúvószenekarban 
és a szimfonikusoknál is.

– Míg édesapámnak és test-
véremnek „csak” hobbija a zene, 
nekem egyúttal a hivatásom is 
– folytatta Kiss Katalin zenetanár 
és oboaművész, akinek a sopro-
ni zeneiskolában Horváth Rudolf 
volt a tanára, majd zenetanári 

és oboaművészi diplomáját a 
grazi zeneakadémián szerezte 
meg. Rendszeresen játszott a 
grazi szimfonikus zenekarban, 
illetve a helyi opera együttesé-
ben is, évek óta a fertőmeggyesi 
(Mörbisch) operettfesztivál ze-
nekarának a tagja.

– A gyerekek, Kati és Karcsi az 
egykori úttörőzenekarban, majd 
a fúvósoknál többször is játszot-
tak együtt – vette vissza a szót 
az édesapa. – Persze az igazi ün-
nep az volt mindhármunk szá-
mára, amikor a Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekarban 
mindhárman együtt muzsikál-
tunk. Ilyenkor mindig eszembe 
jutott, hogy ha van valami, ami 
állandó ebben a világban, az a ze-
ne összekötő ereje, családon be-
lül és azon túl is.

Ifj. Kiss Károly, Kiss Károly és Kiss Katalin FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Ruhavásár – Maradunk, mert szeretünk!

Odett piros rózsái

Alternatív dallamok 

KÓCZÁN BÁLINT

Rengeteg meglepetéssel és jótékonysági ru-
havásárral készül idei utolsó budapesti kon-
certjére Odett. A cserfes énekesnőnek nemrég 
jelent meg Rózsa című újdonsága.

Odett november 22-én mutatja 
be először élőben nemrég meg-
jelent, a nyári nap alatt piros-
ra virágzó Rózsa című dalát. Az 
idei utolsó budapesti koncert-
je nemcsak ettől különleges: a 
bulit egy jótékonysági ruhavá-
sár előzi majd meg, amelyen a 
közönség majd Odetté mellett 
többek közt Lábas Viki, Schob-
locher Barbi, Pásztor Anna és Já-
rai Márk ruháiból is válogathat.

Az új szerzemény egyébként 
már több mint egy éve motosz-
kált az énekesnő fejében, és ren-
geteg változáson ment keresztül 
az elmúlt időszakban.

– Először azt gondoltuk, hogy 
ez egy nagyon minimalista, egy 
szál gitáros szám lesz, aztán a 
tapsok, a csettintések, a gitártes-
ten dobolás, vagyis a dal lükte-
tése vitté tovább a munkálato-
kat – mesélte Odett.

A Rózsa további érdekessége, 
hogy bár sok metafora utal rá, a 
címe nem hangzik el a dalszö-
vegben. A videóban egy párkap-
csolati körforgást járhatunk kör-
be. A jótékonysági gardróbvásár 
a koncert napján 14 órától várja a 
közönséget. Odett a zene mellett 
figyelmet fordít a fenntartható 
divatra. A jótékonysági kezde-
ményezéséhez számos hazai hí-
resség csatlakozott, akik szintén 
saját ruhatárukból ajánlottak fel 
egy-egy darabot a jó cél érdeké-
ben. A különleges, egyedi visele-
tekhez nagyon olcsón lehet majd 
hozzájutni, a bevétel teljes egé-
szét pedig a nulla hulladék élet-
szemléletét képviselő Humusz 
Szövetségnek ajánlják fel.

Megérkezett az amerikai elekt-
ro–pop banda, az ARIZONA vár-
va várt második stúdióalbuma, 
az Asylum. Egy igazi pezsdítő 
anyag az alternatív–elektroni-
kus zene kedvelői számára, te-
le érzelmekkel és felvillanyozó 
vagy olykor szomorú, de mégis 
élénk dallamokkal.

A New Jersey-i trió bemutat-
kozó albuma, a Gallery hatalmas 
sikert aratott, jellegzetes stílu-
sukat a második lemezükön is 
továbbviszik és kilenc elképesz-
tő szerzeménnyel kápráztatják 
el a közönséget. Az albumpre-
mierrel egy időben debütált a 
zenekar Problems című dala is, 
amelyről a zenekar frontembere 
osztott meg részleteket. 

– Ez a kedvenc dalom a leme-
zen. Mindannyian ismerjük azt 
az érzést, amiről szól, azaz, hogy 
fejlődünk – mesélte a Zachary 
Hannah. – Nem tudjuk igazán, 
merre is szeretnénk, hogy tart-
son az életünk, és ez így teljesen 
oké is. Bár a dalnak van egy sötét 

oldala, azáltal, hogy energikus-
sá tettük, éreztetjük a hallgatók-
kal, hogy szeretnénk megün-
nepelni az életünkben történt 
változásokat.

Az ARIZONA különlegesen ve-
gyíti a pop elemeit az elektróval, 
és némi retró inspirálta hang-
zással emeli teljesen új szintre, 
ezzel ejtve rabul a hallgatókat.

MADARÁSZ RÉKA

A mai nő számára a kényelem és a 
stílus egyaránt fontos, ezek egyiké-
ről sem érdemes lemondani a hide-
gebb évszakokban sem. Egy jól meg-

választott télikabát nemcsak a mínuszoktól véd 
meg, hanem a megjelenésünket is emeli.

Az aktuális női kabáttrendek 
egyértelműen a kényelmet 
helyezik előtérbe. Ennek 
oltárán azonban nem kell 
feláldozni a nőiességün-
ket. Ezért is oly népszerűek 
évek óta a cipzáras, testre si-
muló darabok. A műszőrme 
béléssel ellátott kabátok csi-
nos megjelenést varázsol-
nak, így kiválóan megállják 
a helyüket akkor is, ha nem 
annyira dögös, mint inkább 
elegáns külsőre vágyunk. 
A szürke, a grafitszürke és a 
piros kifejezetten trendi ár-
nyalatok, és remekül társít-
hatóak mind nadrágokkal, 
mind szoknyákkal. Nagy 
örömünkre a steppelt ka-
bát is sokat „csajosodott” 
az elmúlt évek során, és a 
színválaszték is egyre gaz-
dagabb: a klasszikus fekete, 
kék és barna mellett szinte 
minden színben kaphatóak. 
A bomberdzseki örök klasz-
szikus: főként fiatal lányok 

számára a laza, vagány kül-
ső szimbóluma. Újra divat-
ba jönnek azok a hosszú, 
maszkulin szabású bőrka-
bátok, amelyek a kilenc-
venes években hódítot-
tak. Az egyenruhák 
által inspirált ka-
tonai kabátok 
2019-ben be-
masíroztak 
az őszi divat-
trendekbe. 
A kissé szi-
gorú vonal-
v e z e t é s ű 
és színvilá-
gú kabátok 
r e n d k í v ü l 
soko ldalú-
an kombinál-
hatóak. A rö-
vid fazonok 
a hétközna-
pi szettek-
hez mutat-
nak jól, míg a 
hosszú, nagy 

gombokkal díszített, formá-
lisabb modellek akár alkal-
mi viseletnek is beillenek. 
Akármilyen kabátot is vá-
lasszunk, ne feledkezzünk 
meg a minőségi követel-
ményekről: igényes anyag, 
jól eldolgozott varrások, 
megfelelő szabásvonal híján 
bármilyen ruhadarab slam-
pos hatást kelthet. Ugyan-
ennyire érdemes odafigyelni 

arra, hogy mit mivel páro-
sítunk. Nem szép lát-

vány, ha a bő kabát 
alól még egy láb-
szárig érő szoknya 

is kibukkan. Ér-
demes úgy be-
lőni a szoknya 
hosszát, hogy a 
kabát aljáig ér-
jen, esetleg egy 
arasznyival le-
gyen hosszabb. 
Kevés olyan ka-

bát akad, amely 
jól mutat hosz-

szú szoknyával. 
Éppen ezért jó-
val szerencsé-
sebb választás 
egy térdig érő 
vagy még rö-
videbb szok-
nyafazon íz-
léses, vastag 
harisnyával.

sarok

Kényelmes és nőies kabátok

KÓCZÁN BÁLINT

Nagyszabású lemez-
bemutató koncerttel 
ünnepelte 50. szüle-
tésnapját a Barba Neg-

rában Gőbl Gábor, a Moby Dick 
meghatározó tagja. A soproni trash 
metál zenekar továbbra is a legnép-
szerűbb a műfajban, Terápia című le-
meze pedig bearanyozódott. Ennek 
kapcsán is faggattuk a zenészeket. 

– Mit jelent számotokra ez az aranylemez?
Mentes Norbert: – Öröm nagyszerű tár-
sakkal egy nagyon jó lemezt készíteni. Kö-
szönet a rajongóknak, hogy ezt támogatják 
azzal, hogy az eredeti hanghordozót meg-
vásárolták.
– A Moby Dick az egyik legrégebbi me-
tálbanda. Hogy tudjátok tartani ezt a 
lendületet?
Schmiedl Tamás: – Ha nem lennénk sike-
resek, akkor is zenélnénk, mert a hangsze-
rek és a zene szeretete belénk van kódol-
va. A sikerélmények és a közönség szeretete 
azonban megadja egy másik aspektusát is 

a miértnek. Erőt és lendületet ad, hogy so-
kaknak szüksége van ránk, értékelik a művé-
szetünket. Szerencsére van mit mondanunk 
ennyi év után is, a mai napig örömet jelent 
színpadra állni és játszani a saját dalainkat.
– Mire emlékszel vissza a legszívesebben 
az eltelt évtizedekből?
Schmiedl Tamás: – Az első lemezünk, az 
„Ugass kutya” megjelenése és sikere 10 év 
kemény munkája után egy olyan elégtétel 
és önigazolás volt, amire mindannyian vá-
gyunk. Ez volt a legnehezebb lépcsőfok a 
zenekar életében. A másik pedig az arany-
lemezesek klubjába való belépés. Hiába ad-
tunk el mindig rengeteg albumot az elmúlt 
évtizedekben, a határértéket csak most, a 
Terápiával sikerült átlépnünk. A sok felejthe-
tetlen hangulatú koncert is örökre nyomott 
hagyott bennem: szívesen gondolok vissza 
a telt házas PeCsa koncertekre, a Körcsar-
nokra, ahol dupla koncertlemezt is rögzí-
tettünk és az erdélyi turnékra. A közönség 
szeretete bearanyozta az életünket.
– Isten éltessen sokáig, Gábor! Mik a to-
vábbi tervek?
Gőbl Gábor: – Csak az elmúlt két évben 70 
fellépésen vagyunk túl szerte a Kárpát-me-
dencében. Ahogy a közönségünk, úgy mi 

is örvendenénk, ha ez az aktivitás tovább 
folytatódna. Közeledünk fennállásunk 40. 
jubileumi évéhez. Jó lenne ezt egészség-
ben, erőnk teljében megélni. Lesz még idén 
egy nagy soproni rock–metál ünnep a GYIK 

Rendezvényházban, ahol november 23-án 
lépünk fel az Ossian lemezbemutató kon-
certjén. Ők a Reményhozó platinalemezü-
ket, mi pedig az aranyalbummá nemesedett 
Terápia albumunkat mutatjuk be. 

Aranylemezes a soproni Moby Dick

A vietnami hatóságok visszavonják a mozi-
forgalmazásból a Jetikölyök című animáci-
ós filmet, mivel számukra sértő utalást tar-
talmaz. Az amerikai–kínai koprodukcióban 
készült családi moziban szerepel egy tér-
kép, amelyen egy, a dél-kínai tengeren ta-
lálható terület Kínához tartozik, miközben 

a térségre Vietnam is igényt formál. Malaj-
ziának szintén területi vitája van Kínával a 
szigeteket illetően, de ott nem tiltják be a 
filmet, csak kivágják a térképes részt.  A Je-
tikölyök egy csapat gyerekről szól, akik haza 
akarnak juttatni egy elrabolt jetit a Himalá-
jába, és közben számos kalandot élnek át. 

Betiltják a Jetikölyök filmet

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Mentes Norbert gitáros, Király Zoltán dobos, Schmiedl Tamás énekes, 
gitáros, Gőbl Gábor basszusgitáros – a Moby Dick Terápia című albuma 
aranylemez lett


