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Szakmák délelőttje

Szakmai napot tartottak a pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos tanulók és szüleik részére
a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményei. A Handler-iskolában a fodrász szakmát is
megismerhették testközelből az érdeklődők. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A legendás
polgármester

Készüljünk
karácsonyra!

6

Ha szeretnénk, hogy nyugodtabban teljen az
ünnepvárás időszaka, akkor ajánlatos, hogy már
most nekikezdjünk az adventi koszorúk, asztali
és ajtódíszek elkészítésének.

Virilistákat és mestereket
köszöntöttek
5

5

Tolvai Reni
váltott

Karatekupa és -tábor

Háromnapos edzőtábort, konferenciát és versenyt rendezett városunkban múlt hétvégén a Shotokan Tigrisek SE és a Shotokan
Karate-Do International Magyarországi Szövetség.

Hagyomány, hogy Lackner Kristóf születésnapján, november 19-én
emlékeznek meg a város
legendás polgármesteréről. Idén erre lapzártánk után, kedden került sor. Lackner Kristóf
1613-ban lett először
polgármester, ezt a hivatalt megszakítás nélkül hatszor nyerte el. 32
évi pályafutása alatt 11
évig volt városvezető,
hatig városbíró és 15-ig
tanácsos, többször volt
Sopron országgyűlési követe is.

9

Új slágerrel jelentkezett Tolvai
Reni. A csinos énekesnő búcsút intett múltjának, az új
kezdet pedig pompásan cseng új dalában.
A Nem nem című
szerzemény a felszabadulásról és az
elszakadásról szól. A
fülbemászó zenéhez
egy különleges videoklip
is készült.

12
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Egy korhű viselet megalkotása minimum egy hónapos munka

Történelmi babaruhák
KÖVES ANDREA

Két kofferrel érkezik a találkozónkra
Duduczné Práder Éva.
Ahogy óvatosan kipakolja korhű viseletbe öltöztetett babáit,
minden szemet odavonz a kávézóban a
különleges történelmi miliő. A soproni alkotó műremekei több
országos nagydíjjal is
büszkélkedhetnek.
– A legutolsó babám, amely egyben a 97., XIV. Lajost idézi meg
– simította végig Duduczné Práder Éva a ma már kissé bohókásnak tűnő, részletekben gazdag
ruházatot. – Mint mindig, itt is
a megfelelő anyag megtalálása
jelentette számomra a legnagyobb feladatot. XIV. Lajosnak
a barokk ruhaviselet csúcsát jelentő, úgynevezett rhingrave ruhája volt, vagyis a nadrág a szoknyához hasonló bő szabású volt,
szűk boleróval és bő fehér inggel. Ehhez az öltözékhez szalagokkal díszített színes harisnya
és magas sarkú cipő társult. Szerintem úgy néztek ki egykoron a
viselői, mint egy dürrögő fajdkakas vagy paradicsommadár.
Egy-egy korhű viselet megalkotása minimum egy hónapos

2019. november 20.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Van segítség
az erőszak ellen!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Gyakori hazánkban a nők elleni
erőszak, ráadásul az esetek egy részére sosem derül fény. A bántalmazottaknak van hova fordulniuk
segítségért, de sokan pont a félelem miatt inkább hallgatnak.

Duduczné Práder Éva és különleges, korhű viseletbe öltözött babái
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

munka, amelynek a legizgalmasabb fázisa a ruhák elkészítése előtti múltutazás, a háttérkutatás. Ezzel indult útjára
az alkotó szenvedélye a kilencvenes évek elején. Először csak
egymás után bújta az izgalmas
divattörténeti könyveket, majd
felelevenítve a gimnáziumi angol női szabás–varrás tudását
megalkotta az első babáját. Azóta e körül forog az élete. A babákon szereplő számtalan kiegészítőt: a sok-sok gyöngyös
díszítést, a különleges lábbeliket, a diadémokat, a kalapokat, a
retikülöket, a legyezőket mindmind ő készíti el aprólékos

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS

munkával. Az ókori, középkori vagy újkori témáit szíve szerint választja: ruhába álmodta
Kleopátrát, Odüsszeuszt, Julius Caesart éppúgy, mint Hamletet, Rómeót és Júliát, a néma
Leventét vagy éppen Gustav
Klimtet. Több első díjat is kiérdemelt már az Országos Babaés Mackókészítési Versenyen
alkotásaival történelmi viselet

kategóriában, emellett idén a
rangos aranykoszorús mester
címben is részesült. A legnagyobb vágya, hogy egy többszereplős jelenetet alkosson
Sopron történelméhez kapcsolódva. Az életkép 1277-et idézné fel, amikor IV. László király
beérkezik lóháton a városba, és
István bíró átadja neki a város
jelképes kulcsát.

KIÁLLÍTÁS: Duduczné Práder Évának A ruha teszi a babát,
avagy Csalogató a divattörténet varázslatos világába címmel nyílt babakiállítása a Széchenyi István Városi Könyvtárban. A tárlat december 14-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Magyarországon
nagyjából minden 5. nő válik bántalmazottá – ez derült
ki a felmérésekből. – Sokaknak
kényelmetlen erről a kérdésről beszélni, nagy részük nem
mondja el, mi történt vele, így
a valós szám még magasabb lehet – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin, a
Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó. – Fontos azt is kiemelni, hogy az előítéletek tévesek: a
kapcsolaton belüli erőszak megjelenése nem korlátozódik a társadalom elkülönült rétegeire,
ugyanúgy van bántalmazó orvos vagy ügyvéd, mint segédmunkás. Az azonban igaz, hogy
előbbiek gyakran nem fizikai agresszióval, hanem lelki bántalmazással tartják sakkban áldozatukat. De ennek legalább olyan
súlyos következményei lehetnek, mint a fizikai erőszaknak.
A főelőadó kiemelte, az erőszak sértettje általában fél a

bosszútól, így a segítségnyújtás is elmarad. Hiába a feljelentés, ha az áldozat később visszavonja azt, a rendőrség sem tehet
semmit. Amennyiben 8 napon
túl gyógyuló sérülést okoz az
elkövető, akkor hivatalból eljárás indul, ha 8 napon belül, akkor magánindítvány szükséges,
amit általában nem tesz meg az
áldozat. A bántalmazott fél kérheti az úgynevezett ideiglenes
megelőző távoltartást, mely
azonnali érvényű. Ilyenkor az
agresszornak el kell mennie a
lakásból akkor is, ha az ő nevén
van az ingatlan.
Létezik további segítség: például az OKIT, azaz az Országos
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szolgáltatás. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak vagy
gyermekbántalmazás áldozatainak, és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.
A szolgálat a nap 24 órájában
Magyarországról ingyenesen
elérhető a 0680/20–55–20-as
telefonszámon.

Megújul az autóbuszpark

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata licittárgyalást
hirdet a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére
Sopron, Újteleki utca 10. fsz. 1. szám alatti
72 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. november 29. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. december 5. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 13.704.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 10. I. em. 7. szám alatti
96 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. november 29. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. december 5. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 22.187.000 Ft)

Sopron, Balfi út 22. fszt. 5. szám alatti
26 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. november 29. (péntek) 10.00
licit időpontja: 2019. december 5. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 3.510.000 Ft)

Sopron, Balfi út 22. fszt. 6. szám alatti
18 m2 alapterületű lakás és
Sopron, Balfi út 22. szám alatti
11 m2 alapterületű tároló
Az ingatlanok megtekinthetők: 2019. november 29. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2019. december 5. (csütörtök) 11.30
(induló együttes licitár: 2.620.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 6. szám alatti
66 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. november 29. (péntek) 11.00
A licit időpontja: 2019. december 5. (csütörtök) 13.30
(induló licitár: 10.800.000 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514-566-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es
telefonszámon, illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók.

Elkezdődött az állami autóbuszpark megújulása: hamarosan kettőszáznegyven darab új jármű áll forgalomba a Volánbusz járatain. Az új
buszok tizenhat megyében – köztük
Győr–Moson–Sopronban – közlekednek majd. A Credobus Econell típusú, negyvennégy ülőhelyes autóbusz

›

alacsony belépésű, akadálymentes,
ezért kerekesszékkel és babakocsival
is igénybe vehető. Az ötvenkettő ülőhelyes Credobus Inovell járművek normál padlómagasságúak, ugyanakkor a
kényelmes le- és felszállás mellett optimális méretű csomagteret biztosítanak. Mindkét típus WIFI-berendezéssel

RÖVIDEN

Vám- és adószakmai konferencia
34. éve rendezik meg városunkban a Soproni Vámszakmai Napok és Üzletember Találkozó című konferenciát.
A szakmai programot a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége tartja november 21–22-én a Hotel
Sopronban.
A konferencia első napján tájékoztatást kapnak a résztvevők arról, hogy milyen hatása van a költségvetésnek a
nemzeti versenyképességre, a nemzetközi áruforgalomnak az agrár- és élelmiszeriparra, valamint a szakképzett
munkaerőnek a nemzetgazdaságra. A digitális ellenőrzés
kihívásai mellett szó lesz a jövő év legfontosabb adóváltozásairól, az EKAER, a vám- és jövedéki szakmai aktualitásokról. A konferencia másnapján megismerhetik az
adó- és a vámigazgatási eljárás szabályainak új irányait is.

felszerelt, valamint ultrakönnyű szerkezetű. A könnyű felépítésnek is köszönhetően a járművek üzemeltetése gazdaságosabb, akár 15 százalékos
üzemanyag-megtakarítás is elérhető, illetve a szén-dioxid-kibocsátásuk
éves szinten akár 8,5 tonnával is alacsonyabb lehet.

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb
olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket
keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő 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 S
 oproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

2019. november 20.

Segítőket
jutalmaztak
A szociális munka
napja alkalmából a
szakterületen dolgozókat köszöntötték, és
elismeréseket adtak át
a Liszt-központban.
A hétfői ünnepségen Csiszár Szabolcs alpolgármester elmondta: ezen
a napon ráirányítják a figyelmet mindazokra, akik
az év minden napján a betegekkel, rászorulókkal, a
nehézségekkel küzdő emberekkel foglalkoznak. Az
eseményen részt vett Péli
Nikoletta, a népjóléti bizottság elnöke, Filep Márk
önkormányzati képviselő,
valamint az intézmények
vezetői is. Az év önkéntes
segítője díjat dr. Sütő Teréz, az Idősek Európai Háza
Alapítvány kuratóriumi el-

›

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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Csütörtökön pályaválasztási kiállítás lesz a Lisztben

Szakmák délelőttje

nöke, a soproni Alzheimer
Café alapítója vette át. Elismerést kapott a Soproni Egyesített Bölcsődék
három dolgozója: Gyürü
László Zoltánné, Berkiné
Lőrincz Márta Karolina, Károlyi Ferencné, a Sopron és
Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátási Intézet
munkatársai: Bácser Béláné, Bertalan Éva, Erdősi Andrea, Hackenbergerné Bertalan Szilvia, Sámson
Lilla, Szentesi Henrietta, a
Soproni Szociális Intézményből Fábián Henrietta,
Mórocz Katalin, Kisné Boda
Katalin, Hajdú Ágnes, Dömötör Bernadett, Buti Edit,
Sovány Endre, a Szent Benedek Idősek Házából Németh Zoltán, valamint a
polgármesteri hivatalból
Baptsánné Szarka Anikó
és Virágh Natália Anna.

RÖVIDEN

A Handler-iskolában az informatikus szakmát is megismerhették testközelből az érdeklődők
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Tájékoztató az adatszolgáltatásról
A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt feladata, hogy
széles körben segítsen értelmezni a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központtal kapcsolatos jogszabályokat,
illetve tájékoztatást nyújtson a szálláshely-szolgáltatók
számára a rendszer működésének technikai részleteivel
kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az új digitális adatszolgáltatási rendszer bevezetése gördülékeny és zökkenőmentes legyen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Modern Vállalkozások Programja támogatásával
országos tájékoztató kampányt indítottak.
A programot Sopronban november 21-én, csütörtökön
13.30-tól tartják a kereskedelmi és iparkamarában (Deák
tér 14.). Regisztráció: www.ntakroadshow.hu

Mikulás-nap
Az ipartestület idén december 5-én, csütörtökön 17 órától
a Pannónia Hotelben tartja Mikulás-ünnepségét. Fellépnek a Lackner Kristóf Általános Iskola 4. osztályos tanulói,
majd a Mikulás személyesen adja át ajándékait. A szervezők arra kérik az ipartestületi tagok 10 év alatti gyermekeinek szüleit, jelezzék a részvételi szándékukat; határidő: november 26., telefonszám 99/524–240.

PLUZSIK TAMÁS

Szakmai napot tartottak a pályaválasztás előtt
álló nyolcadik osztályos tanulók és szüleik részére a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményei. A nyolc középiskolában működés
közben próbálták ki az eszközöket a fiatalok,
valamint a tanórák mellett játékos programokon is részt vettek.
A Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeiben (a Fáy,
a Handler, a vendéglátó, a VasVilla, a fertődi Porpáczy, a csornai Hunyadi, a kapuvári Berg
Gusztáv és a csornai Kossuth) az
átalakuló szakképzési oktatási
rendszernek megfelelően több
mint húsz szakmában lehet
technikusi képesítést szerezni.
A cukrász szaktechnikustól a

fitnesz–wellness instruktoron
át a gépjármű-mechatronikai
technikusig és a vállalkozási–
ügyviteli ügyintézőig bezárólag
rendkívül széles a szakmai választék. Ebben a képzési formában a tanulmányi idő öt év, a negyedik év végén magyar nyelv
és irodalomból, matematikából és történelemből érettségiznek a tanulók, majd az ötödik év

Jubileum: egységben az erő

is – mondta Kósa Éva, a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájának igazgatója. – Hogy melyek
a legnépszerűbb képzési formák? A lányok körében egyértelműen az úgynevezett szépészeti szakok, így a fodrászat
és a kozmetika, míg a fiúknál
az informatika, ahol az elméleti és a gyakorlati képzési idő
aránya 40–60 százalék. Az itt
végzetteknek egyenes útjuk lehet az egyetemek informatikus
képzésére.
A következő hetekben további szakmai és nyílt napokat szerveznek még az iskolák, november 21-én pedig pályaválasztási
kiállítás lesz a Liszt-központban, ahol a térség középiskolái
is bemutatkoznak.

SOPRON

MEGYEI JOGÚ VÁROS
Önkormányzata

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az idén 150 éves
Soproni Városszépítő Egyesület és a
Soproni Múzeum
több közös rendezvényt is tartott a jubileumi évben. A tapasztalatokat múlt
csütörtökön összegezték a Macskakő
Gyermekmúzeumban.
– A Soproni Múzeumot és a városszépítő egyesületet két év eltéréssel, azaz szinte egyidőben
alapították – mondta a tanácskozás kezdeteként dr. Tóth Imre, a múzeum igazgatója. – A célok csakúgy, mint annak idején,
most is azonosak: bemutatni,
megőrizni a város gazdag történeti emlékeit, felkutatni a múltat, valamint elősegíteni a lokálpatriotizmust. Már csak ezen
okok miatt is büszkék vagyunk
erre az együttműködésre.
Csiszár Szabolcs alpolgármester röviden felidézte a városszépítő egyesület alapításának

végén az idegen nyelv mellett
leteszik a technikusi képesítő
vizsgát is.
A szakképző iskolai képzések
keretében, ahol a tanulmányi
idő három év, az ácstól a divatszabón át a villanyszerelőig tizenöt szakmára jelentkezhetnek
a fiatalok. A tanulók a közismereti tárgyakon kívül szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban
részesülnek. A gyakorlati képzés
a 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyben, a további évfolyamokon pedig gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozásoknál,
cégeknél, mestereknél történik.
– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy valamennyi szakképzés ösztöndíjas, valamint
azt, hogy iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2019. december 12-én (csütörtökön) 17 órától
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2018. évi közmeghallgatáson elhangzott közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében
tett intézkedésekről.

A tanácskozáson résztvevők értékelték a városszépítők és a múzeum
együttműködését FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
körülményeit. – A Soproni Múzeum a kezdetektől fogva szoros kapcsolatot ápol a több mint
négyszáz tagot számláló szervezettel. Közös munkájuk példaértékű – tette hozzá.
– Nyolc éve azzal a szándékkal indítottuk el a Barangoló elnevezésű sétálóprogramunkat, hogy a kisgyerekes
családok jobban megismerjék

városunkat – közölte dr. Józan
Tibor, a városszépítő egyesületet elnöke. – Később aztán
jöttek az általános iskolások,
legutóbb pedig, az idei kiállításunkon már a középiskolások
is közreműködtek. A múzeummal közösen sikerült nyitnunk
a fiatalság felé, így reményeink
szerint ők felnőve az egyesület
tagjai lehetnek.

A folytatásban a szakemberek értékelték a két szervezet
együttműködését. Dr. Németh
Ildikó történész a városszépítővé nevelés lépéseiről szólt, Szabadhegyi Zita pedig a múzeumpedagógiai kínálatot ismertette.
Végezetül arról tanácskoztak a
megjelentek, hogy a jövőben
miként tudják majd folytatni
az együttműködést.

2. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok
megtárgyalása a benyújtás sorrendjében.
3. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása a jelentkezés sorrendjében.
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!
Dr. Farkas Ciprián
polgármester
A kérdések, javaslatok írásban előzetesen is megfogalmazhatók és elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal aulájában található gyűjtőládában, továbbíthatók levélben
„KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal postacímére (9400 Sopron, Fő tér 1.) vagy e-mailben a
kozmeghallgatas@sopron.hu címre 2019. november 29-én
(pénteken) 12 óráig.
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Tisztelgés a neves
gyógyszerész előtt

2019. november 20.

Sarkady Sándor emlékest
A Soproni Irodalmi Társaság emlékestet szervez Sarkady
Sándor tiszteletére. A rendezvényt november 28-án, csütörtökön 17 órakor tartják a Szent Orsolya Gimnázium dísztermében. Az öt éve elhunyt költőről, műfordítóról, irodalomszervezőről dr. Hegyi Ferenc, az irodalmi társaság
elnöke és dr. ifj. Sarkady Sándor PhD történész, a költő fia
emlékezik meg. A versek tolmácsolásában közreműködik
Orbán Júlia és T. Horváth József, valamint a Szent Orsolya-iskola több diákja is.

EZ LESZ…
Bábos mesekuckó
November 20., szerda 10 óra, Liszt-központ
A mezei nyúl és a sündisznó
November 27., szerda 10 óra, Liszt-központ
Madárka a hóban

Férfi–nő – dr. Soós István előadása
November 20. 15 óra, pedagógusok művelődési háza
Különbségek és hasonlóságok

Nyugdíj-tájékoztató
November 20. 17 óra, soproni ipartestület székháza
Pál Csaba és Bánki Gábor nyugdíjszakértők előadása

Széchenyi Casino
November 20. 17 óra, Soproni Széchenyi
István Gimnázium
Dr. Bacsárdi László: A műholdas kvantumkommunikáció hajnalán

Final Cat Filmklub
Horváth Kornél különböző ütőhangszereket mutat be a jótékonysági koncerten FOTÓ: DR. TOLDY MIKLÓS
KÖVES ANDREA

Amikor dr. Horváth Dénes soproni gyógyszerész 2010-ben, életének 98. évében elhunyt,
fia, Horváth Kornél elhatározta, minden évben
valamilyen jótékonysági rendezvénnyel tiszteleg édesapja emléke előtt. Idén november 27én rendhagyó koncertre invitálja a család az érdeklődőket az evangélikus gyülekezeti házba.
Dénes bácsi közel járt a kilencvenhez, amikor a lánya vezette
Segítő Mária gyógyszertárban
találkoztam vele a kétezres évek
elején. Éppen kenőcsöt kevert.
Mint kiderült: a Béke úti patikába hazajárt, ahogy ő fogalmazott: „játszik egy kicsit”, hiszen
számára a hivatása adott szárnyakat élete végéig. Mind a mai
napig sok-sok tisztelője, egykori tanítványa és a példamutatóan összetartó családja idézi
fel alakját, szellemiségét az évről évre megtartott jótékonysági rendezvényen.

– Úgy érezzük, hogy az ő hitvallása, üzenete csodaszép, ezt
próbáljuk megidézni az emléke
előtt tisztelgő rendezvényeken
– mesélte lánya, Mühl Nándorné Horváth Margit. – Mindezt
a jótékonyság szellemében, hiszen ez jellemezte őt leginkább.
Számomra is irányt mutatott a
gyógyszerészeti pályán a habitusa. Ha bejött egy elkeseredett beteg a patikába, ő nem
mindjárt a pirulákért nyúlt,
hanem meghallgatta, elbeszélgetett vele. Sokan csak egy-egy
jó szóért, figyelemért tértek

be a gyógyszertárba. Hitt a lélek, az értő figyelem gyógyító
erejében.
A közelgő koncertet a Rotary Club Sopron Pannonia és a
Soproni Evangélikus Egyházközség közösen szervezi, a befolyt
bevételből rászoruló gyermekeket támogatnak. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen
dr. Horváth Dénes az evangélikus gyülekezet felügyelője volt
hosszú évekig. Fia, a Kossuthdíjas ütőhangszeres művész
különleges élményt ígér november 27-re.
– A vendégek nem egy hagyományos koncertre számíthatnak – mondta Horváth
Kornél. – Különböző ütőhangszereket mutatok be több fajta
stílust megjelenítve: így az indiai, dél-amerikai, afrikai ütős
kultúra különböző szegmensei
is megjelennek majd. Nem csupán játszom, hanem mesélek
is a közönségnek, reményeim

szerint ez izgalmas párbeszéddé alakul majd. Nem csupán a
zenéé lesz a főszerep, hanem a
család múltját is szeretném felidézni, sőt egy meglepetéssel is
készülünk, ebben Major Zsolt, a
Soproni Petőfi Színház művésze
lesz a segítségemre.
A jótékonysági koncertre a
Segítő Mária gyógyszertárban
vásárolhatók támogatói jegyek.

November 21., csütörtök 10 óra, Erzsébet-kert
A Soproni Városszépítő Egyesület alapító elnöke, Flandorffer Ignác tiszteletére, a 150 éves jubileumi megemlékezések részeként ültetnek emlékfát

Átkelt a vándor az atomokon
November 21. 18 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
Kövesi György emlékestje. Közreműködnek: H. Nagy
Cecília, Ulrich Judit, ifj. Kövesi György, Mayer S. Marcsi,
Károlyi Szabolcs.

Hobo előadóestje
Lehár Ferenc: A víg özvegy
November 22. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: november 23. 19 óra

Bohemian Betyars / Ricsárdgír
November 22. 19 óra, Hangár Music Garden

A gyertyák csonkig égnek
November 22. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: november 23. 19 óra

Dr. Horváth Dénes

Jótékonysági lemezbemutató
koncert
November 22. 19 óra, Soproni Egyetem közgazdaságtudományi kar
A Gyimesvölgyi Népzene Kostelekről című lemezbemutató, közreműködik Vaszi Levente, Vrencsán Anita, Tímár Erika, kísér a Zúgató zenekar. A soproni Lions
klub szervezésében.

Zaporozsec / twentees
November 22. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Fonó workshop
November 23., szombat 14–18 óra, Macskakő
Gyermekmúzeum
Horváth Adrienn néprajzkutatóval, Waldorf kézimunkaoktatóval
Megfejtés: Október 10-i rejtvényünk megfejtése: Móricz
Zsigmond utca 2., szerencsés megfejtőnk: Sógor Ferenc.

Diebold Károly emléktáblája – Móricz Zsigmond utca 2.
A sárszentmiklósi születésű Diebold
Károly (1896–1969), mint a Móricz
Zsigmond és a Mátyás király utca sarkán álló, úgynevezett Somogyi-ház
falán lévő emléktáblán is olvasható,
Sopron jeles fotósa volt, műtermét is
egykoron ebben az épületben rendezte be. Középiskolai tanulmányait befejezve a Seltenhofer harangöntő és
tűzoltószergyárban kezdett el dolgozni, ahol hamarosan vezető beosztásba
került, figyelme és érdeklődése azonban egyre inkább a fotográfia felé fordult, ezért 1931-ben felmondta állását
és fotóműtermet nyitott a Várkerületen. Műtermét 1938-ban költöztette
át a Mátyás király és a Domonkos utca

Emlékfaültetés

November 22., péntek 19 óra, GYIK Rendezvényház
Ady Endre születésének évfordulóján

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk,
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést november 27-ig beküldik a Soproni Téma,
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema
címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

November 20. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A vendég Regős Ábel rendező

(ma Móricz Zsigmond utca) sarkán lévő épületbe, amelyet a kor színvonalának megfelelően rendezett be. Emellett

Leica és Rolleiflex gépeivel sok ezer
fotót készített a városról és környékéről. A háborút követően, 1951-ben
műtermét megszüntette, annak teljes
felszerelése a Műszaki Egyetemi Karok
soproni Olajbányászati Tanszékére került. 1957-ben az Erdőmérnöki Főiskola
önálló fotólaboratóriumának vezetőjévé nevezték ki. Diebold Károlynak,
Sopron mindmáig legnagyobb, történeti értékű dokumentarista fotósának
emlékét és nevét ma Sopronban utca is őrzi. Domborműves emléktáblája Sz. Egyed Emma alkotása, melyet a
Soproni Városszépítő Egyesület állíttatott 2008-ban.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Ossian és Moby Dick koncert
November 23. 17.30, GYIK Rendezvényház

Lazarvs (Apey & the Pea)
November 23. 20 óra, Hangár Music Garden

Present Day
November 23. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Múlt és jelen
November 24., vasárnap 15 óra, Szent Margit-templom
Zenei világsztárok a Kórus Spontánusz előadásában

Khatia Buniatishvili és a Concerto
Budapest Sopronban
November 25., hétfő 19 óra, Liszt-központ

Aranyosi Péter és Badár Sándor
November 26., kedd 18 óra, GYIK Rendezvényház

Igazságot a Velociraptornak!
November 26. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Mit kapott a modern tudomány a dinoszauruszoktól?
Előadó: Homor Péter levéltáros–könyvtáros
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Virilistákat és mestereket köszöntöttek a Lisztben

A város szolgálatában
KÖVES ANDREA

A virilistákat, Sopron
legnagyobb adózóit
köszöntötték pénteken a Liszt-központban, ahol a hagyományos kamarai díjakat
és a tehetséggondozást szolgáló ösztöndíjakat is átadták.
1996 óta tiszteleg a város a példamutatóan adózó egyéni és
társas vállalkozások előtt. Idén
több mint százan vehették át
a virilista oklevelet. A kitüntetetteket dr. Farkas Ciprián polgármester üdvözölte, aki megköszönte a város meghatározó
gazdasági szereplőinek, hogy
az adózáson felül megélhetést
és lehetőséget adnak az itt élő
embereknek. A polgármester
hangsúlyozta: Sopron lendületben van a Modern Városok
Programnak köszönhetően. Kiemelte az M85-ös út megvalósulását, amely beköti Sopront
a hazai gyorsforgalmiút-hálózatba, majd az osztrák autópálya-hálózattal is megteremti a
kapcsolatot, mindez jóval dinamikusabb gazdaságfejlesztést
tesz lehetővé.
A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara által alapított díjakat is átadták: a Mecénás
elismerést Horváth József, a

A pénteki ünnepségen köszöntötték a virilistákat, átadták a mesterokleveleket,
a hagyományos kamarai díjakat, valamint a tehetséggondozó ösztöndíjakat is
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Ház-Ép Kft. tulajdonosa vehette át a Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskola
gyakorlati képzéseinek példaértékű támogatásáért, valamint
a GYSEV Cargo Zrt. is kiérdemelte az elismerést az elesettek, a hátrányos helyzetűek és
az egészségügy folyamatos támogatásáért. A Lackner-díjjal
dr. Magas Lászlót ismerték el a
Sopronért és a régióért maradandót alkotó, országos szintű
közéleti tevékenységéért. A virilisták ünnepén hat cukrásznak, hat szakácsnak, tizenegy
festő–díszítő–mázoló és tapétázónak, négy fodrásznak és

A legendás
polgármester

nyolc kozmetikusnak adták át
a mesteroklevelüket. A Kazanyban megrendezett Wordskills
2019-es világversenyen kiválósági érmet szerzett soproni
fodrász, Nagy Nikolett és felkészítője, Veress-Győri Sándor
kamarai emlékérem és díszoklevél elismerésben részesült.
A tavalyihoz hasonlóan idén
is kiosztottak tanulmányi ösztöndíjakat az ünnepségen. Dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
2017-ben Sopron Város Díszpolgára lett, és az ezzel járó jutalmat a soproni szakképzés támogatására ajánlotta fel. A soproni

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Ismeri Lackner
munkásságát?

Sopronban hagyomány, hogy minden évben
Lackner Kristóf születésnapján, november 19én emlékeznek meg a város legendás polgármesteréről. Idén erre lapzártánk után, kedden
került sor a Lackner Kristóf utcai emlékműnél.
Az 1571-ben született
Lackner Kristóf családja
a bajor Pfalzból származott, és már a 16. században Sopronban telepedett le. Apja, Lackner Ádám
aranyműves az akkori híres csepregi iskolába küldte fiát magyarul tanulni.
Lackner Kristóf kitanulta
az ötvösséget is, de jogi tanulmányokat is folytatott.
Négyévi tanulás után jogi
doktori oklevelet nyert.
Ez volt az első eset, hogy
a római katolikus páduai egyetemen protestánst
– a vallási eskü elengedésével – doktorrá avattak.
Beutazta egész Olaszor-

szágot, és 1597-ben tért
vissza szülővárosába, Sopronba, ahol még ebben az
évben megválasztották a
belső tanácsba. 1613-ban
lett először polgármester,
ezt a hivatalt megszakítás
nélkül hatszor nyerte el.
32 évi pályafutása alatt 11
évig volt polgármester, hatig városbíró és 15-ig tanácsos. Ezen kívül többször
volt a város országgyűlési
követe és csaknem folytonosan tagja azon küldöttségnek, amelyet a város
a prágai királyi udvarhoz
vezényelt.
Bocskai István és Bethlen
Gábor idejében ő gondoskodott Sopron védelméről,
a támadásoktól és zsarolásoktól való megmentéséről. Érdemei elismeréséül
II. Mátyástól magyar nemességet, II. Ferdinándtól
pedig főkapitányi címet
nyert. A latinul író, német
anyanyelvű, de magyarul
is jól tudó polgármester
szoros kapcsolatban állt
a magyar főnemesekkel.
Olajfestésű arcképét a városi tanácsteremben helyezték el.

kamara is csatlakozott a felajánláshoz, az összegből ösztöndíjat
alapítottak a szakmát tanuló nehéz sorsú, ám tehetséges diákok
számára. A jutalmazott három
tanuló – Bellovits Tímea, Eőri
Ádám és Kozma Levente – fejenként 100 ezer forintot vehetett át dr. Parragh Lászlótól.
Az országos iparkamara elnöke
az ünnepségen köszöntőjében
kiemelte: Sopron városa akkor
lehet sikeres és eredményes,
ha a közteherviselésből minél
jobban kiveszik a részüket a
gazdasági élet szereplői. Mindez jó példát mutat a jövő nemzedékének is.

EGÉSZ TAMÁS:
A jogtudós Lackner Kristóf
nevéhez fűződnek az 1600as évek elején történt királykoronázások. Bocskai István
és Bethlen Gábor idejében
neki kellett gondoskodnia a
város védelméről.

DR. GÁLI GERGELY:
Sopron legendás polgármestere volt a XVII. században, többször is városvezetőnek választották.
Munkássága jelentősen
meghatározta a város jövőjét, példamutató az, amit ő
Sopronért tett.

A szeretet
apró jelei
Horváth Ferenc jegyzete
Már megkezdődött a nagy karácsonyi bevásárlási őrület. Megkezdődött? Dehogy! Már javában tart. Az üzletek és a
bevásárlóközpontok egy része már hetekkel ezelőtt
területeket különített el, ahol felhalmozták azokat az
árucikkeket, amelyek ebben az időszakban igen csak
kelendőek. A kisebb boltok is polcokat „áldoznak” fel,
hogy a vásárlók lehetőség szerint egy helyen találják
meg a keresett termékeket. A forgalom már érezhetően emelkedik, különösen hétvégenként. Szombat,
vasárnap – legalább„Sokan úgy gondolják, is ránézésre – egyébminél több pénzt köl- ként is nagy a forgalom
a bevásárlóközpontoktenek ilyenkor, annál
ban az év minden idő»gazdagabb« lesz
szakában. (Ezért is nem
a Jézuska. Pénzzel
értettem annak idején,
mérve igen, de hát
hogy miért lenne jó a
a szeretet ünnepe
vasárnapi boltzár. És ha
nem erről szól, csak
már bezárnánk a bolaz anyagias világunk
tokat, ahol nagy többségben nők dolgozemelte ilyen szintre,
nak, miért maradna ki
háttérbe szorítva az
a sorból számos olyan
eredeti értékeket.”
munkaterület, ahol
szintén nők dolgoznak többségben. Ők is megérdemelnék a vasárnapi családi együttlétet. Persze jó
lenne, ha az édesanyák minden vasárnapjukat otthon tölthetnék, de akkor mi lenne, mondjuk, a kórházakkal? Azt hiszem, erre a problémára nincs jó
megoldás, de az is igaz, hogy mindenhez hozzá lehet szokni. Legfeljebb azok – az édesanyák –, akik
hét közben nem érnek rá a nagybevásárlásra, még
zsúfoltabbá teszik ezeket a napjaikat… )
No, de térjünk vissza eredeti témánkhoz! A megszokott hétvégi forgalomra most rárakódik a hétről hétre
fokozódó lázas keresgélés. A kereskedők nem véletlenül várják ezt az időszakot, hiszen ilyenkor kinyílnak a pénztárcák, s forgalmuk jelentős részét ilyenkor
realizálják. Mi pedig szinte mindent megveszünk az
olcsó bóvlitól a könyveken, a játékokon át a háztartási gépekig és a szórakoztató kütyükig. Talán nem
is mérjük fel igazán, hogy szükséges-e mindaz, ami
a kosarunkba kerül. Nem gondoljuk át, hogy akinek
örömöt szeretnénk okozni, az valóban örülne-e annak, amit vásárolni szeretnénk. Persze az unalmas ing,
sál, pizsama, kozmetikumok sem az igaziak. Ezeket
bármikor megvásárolhatjuk, ha szükségét érezzük.
Nem igazán „meglepik”, különösen karácsonykor. Mit
tegyünk hát? Nehéz ügy, mert az igazi az lenne, ha
mindenki személyre szabott ajándékot kapna, olyat,
aminek felhőtlenül tudna örülni. És ez egyáltalán nem
pénzkérdés. Sokkal inkább a másik igazi ismerete, türelem és némi utánjárás. Sokan úgy gondolják, minél több pénzt költenek ilyenkor, annál „gazdagabb”
lesz a Jézuska. Pénzzel mérve igen, de hát a szeretet ünnepe nem erről szól, csak az anyagias világunk
emelte ilyen szintre, háttérbe szorítva az eredeti értékeket. A meglepetéseknek persze mindenki örül,
de nem az ajándékoknak kellene a legfontosabbnak
lenni karácsonykor, hanem a családi együttlétnek,
amit csak kiegészítenek a szeretet apró jelei.

Téli ellenőrzés
VASS PÉTERNÉ:
A város egykori polgármesterének munkássága előtt
tisztelegve szobrot is állítottak a róla elnevezett Lackner Kristóf utcában. Fontos,
hogy ismerjük az elődeink
életét, hiszen így lehetünk
büszkék a szülőföldünkre.

FARKAS GÁBOR:
Lackner Kristóf híres mondata az evangélikus templom melletti emlékművön is látható: „Alámerül,
de el nem süllyed”. A nagy
életbölcsesség tanulsága,
hogy legyen bármilyen nehéz is a sors, mindig fenn
kell maradni.
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A téli átállással kapcsolatos ellenőrzést végzik
az autópályákon és a főutakon november 19.
és 21. között a hatósági szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Az országos akcióban a tehergépkocsik és buszok ellenőrzésével párhuzamosan a személyautókat is
megvizsgálják, az autóvezetőknek a téli felkészülésről szóló tájékoztató anyagot adnak. A több tízezer
példányban elkészült leporelló a közúti műszaki
vizsgálóállomásokon és a
kormany.hu-n is elérhető.
A hatóság munkatársai kiemelt figyelemmel vizsgálják a téli gumiabroncsok
állapotát és típusazonosságát, a téli szélvédőmosó folyadék használatát és

az ablaktörlők állapotát, a
fagyálló folyadék meglétét
és fagyáspontját, a külső
világító- és jelzőberendezések állapotát, tisztaságát, fényerejét, a fényvis�szaverő mellény meglétét.
A Magyar Közút munkatársait és munkagépeit is felkészítették a télre. Pécsi Norbert Sándor,
a cég szóvivője közölte: a
közútkezelő múlt vasárnap óta téli üzemmódban
működik, ugyanakkor az
esős időjárás miatt jelenleg még az őszi munkákra
koncentrálnak.
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Társasházak
Készüljünk karácsonyra! tűzvédelme
A növények illata még meghittebbé teszi az ünnepvárást

MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni katasztrófavédelmi kirendeltségen első kézből kaptak tájékoztatást a
társasházak képviselői
az ingatlanokat érintő legfontosabb szabályokról, az előírások
változásairól.

Bíró Kata virágkötő szerint igazi családi program lehet az adventi koszorú elkészítése FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ha szeretnénk, hogy nyugodtabban teljen a karácsonyvárás időszaka, akkor ajánlatos már most
nekikezdenünk az adventi koszorúk, asztali és ajtódíszek elkészítésének, illetve
a lakás dekorálásának.
Néhány egyszerű ötlettel meghitté varázsolhatjuk az otthonunkat, ehhez pedig az kell,
hogy készítsünk saját magunk
karácsonyi figurákat, dekorációs
kellékeket, gyönyörű díszeket.
– A karácsonyi ünnepre való lelki felkészülést is elősegíti,
ha a családban közösen alkotjuk meg például az adventi koszorút, az asztali vagy éppen az
ajtók, ablakok díszeit – mondta
lapunknak Bíró Kata virágkötő.
– Lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk,
hiszen a növények illata még
meghittebbé teszi az ünnepvárást. Kedveltek a fenyőalapú

koszorúk, de bármit felhasználhatunk, amit a kertben, természetben találunk: tobozokat,
tujaágakat. Ugyanakkor a háztartásban is érdemes körülnézni. Jó kiinduló anyag lehet
egy befőttes üveg is, amelyet
tetszés szerint kifesthetünk,
vagy ragaszthatunk rá figurákat. Adventi naptárat is készíthetünk: elegendő lehet kis
zsebeket varrni egy szebb textilanyagra, s ezekbe az erszényekbe tehetünk mindenféle
figurát, csokoládét.
Bíró Kata hozzátette: kedvelt
formák az úgynevezett grincsfák is. Ez hálás választás, hisz

Munkatársat keres

a Sopron TV – Sopron Média csapata!

OPERATŐR,
KAMERAMAN,
VÁGÓ KOLLÉGÁT
keresünk.

Ha már dolgoztál hasonló területen, vagy
ha még nincs tapasztalatod, de szeretnéd
megtanulni, gyere és jelentkezz!
Amit elvárunk:
– Legalább középfokú végzettség
– Érvényes „B” kategóriás jogosítvány
– Németnyelv-tudás.
Amit biztosítunk:
– Magas színvonalú oktatás – Szakmai előrelépés
– Bedolgozási lehetőség az országos
közszolgálati csatornákhoz.

A fényképes önéletrajzot (amely tartalmazza egy
videós munkád linkjét) az info@sopronmedia.hu
e-mail-címre várjuk 2019. november 22-ig.

öntözés és különösebb gondozás nélkül is díszítheti a
lakásunkat.
A feljegyzések szerint az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette: egy
felfüggesztett szekérkeréken 24
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig. Így
alakult ki később a négy gyertyából álló koszorú, melyen csak
három szín dominálhatott: a
zöld, amely a termést, a piros,
amely az életet és a sárga vagy
az arany, amely a fényt szimbolizálta. A gyertyák színe a katolikus vallást tisztelők körében

egy rózsaszín kivételével lila, és
a négy gyertya egy-egy fogalmat
szimbolizál: hit, remény, szeretet és öröm.
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német
édesanyához kötődik, akinek
kisfia, Gerhard már hetekkel az
ünnep előtt türelmetlenkedett a
karácsonyi ajándékok miatt. Az
édesanya ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy
kemény papírlapot huszonnégy
részre osztott, mindegyik részre
rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy
a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük.

ADVENTI DÍSZEK ERDEI ALAPANYAGOKBÓL
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. szervezésében karácsonyváró programot tartanak november 30-án, szombaton a Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpontban. Ezen a
napon 10–12 óra között szakember irányítása mellett természetes alapanyagokból lehet majd adventi díszeket készíteni.

›

ZÖLD HÍREK

Jégkármérséklőrendszer
A jégkármérséklő-rendszer alkalmazása felére
csökkentette a mezőgazdaságban a jégkárt
– közölte a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK). Idén a mezőgazdasági károkon belül
a jégkár aránya nem érte
el a 13 százalékot, 2017ben – amikor még nem
működött a védekezési
rendszer – csaknem 40
százalék volt. Az elmúlt
két évben gyakoriak voltak szélsőséges időjárási
viszonyok, heves zivatarok alakultak ki. A rendszer talajgenerátorai
ezüst-jodid tartalmú
hatóanyagot égetnek el,
amely a feláramlással a
felhőkbe jut és csökkenti
a jégszemcsék méretét.
Az országhatár felől érkező, jéggel teli zivatarfelhő, valamint a szupercellák ellen nem tudnak
védekezni. Környékünkön Fertőrákoson, Ágfalván és Kópházán működik a rendszer.

Az előadást Molnár Sándor ezredes nyitotta meg, majd a tűz
oltói beavatkozások tapasztalatairól tartott rövid ismertetőt.
A tájékoztatót dr. Holzmann
Péter hatósági osztályvezető
folytatta a társasházak tűzvédelmével kapcsolatos kérdésekről.
Kifejtette: a katasztrófavédelem
egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a

tűzvédelmi előírásokat. A szakemberek célja nem a bírságolás,
hanem az, hogy a lakóközösségek megismerjék és betartsák a
szabályokat.
A résztvevőket az égéstermék-elvezetők ellenőrzésével
kapcsolatos jogszabályi előírásokról, az ellenőrzések tapasztalatairól, valamint a hatósági eljárások menetéről is
tájékoztatták.
– Sopronban a társasházakban az elmúlt években javulás
érzékelhető, kirívó szabálytalanságokat nem tapasztaltak
kollégáink – mondta lapunknak dr. Holzmann Péter. – Egyre több közös képviselő saját felelősségét is érzi e téren, hogy
betartassa a szabályokat. A rendezvény kiemelt célja a társasházakban élők biztonságának
javítása és a lakástüzek megelőzése volt.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

›

RÖVIDEN

Ökoszisztéma-térkép
Elkészült Magyarország ökoszisztéma alaptérképe, amely
az ország természeti rendszereinek állapotát mutatja be
és értékeli. Bár a térképet elsősorban szakemberek használják, online mindenkinek elérhető. Megjeleníthetjük a
szikes gyepeket, a gyertyános tölgyeseket vagy a puhafás ártéri erdőket. A térkép egy pillanatnyi állapotot mutat, de fontos információkat nyújt, amelyek helyi átalakításoknál, beépítéseknél is lényegesek lehetnek.

Kihaltnak hitt fajt találtak

Az őszi füzértekercs elsősorban
kaszált rétek növénye
FOTÓ: FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK
– TAKÁCS GÁBOR

Több mint 200 őszi füzértekercset találtak
Répceszemere mellett. A felfedezés azért
különleges, mert a Kisalföldön kihaltként
tartották számon a növényt, utolsó ismert
előfordulása a Győrszentiván melletti Ujmajorban volt, ahol Polgár Sándor gyűjtötte 1934-ben. Idén Schmidt Dávid botanikus
találta meg az új állományt Répceszemere
mellett. A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság botanikusai részletesen felmérték a
lelőhelyet, és a mintegy 5 hektáros területen
216 példányt találtak, amely országos szinten is kiemelkedő. A következő napokban a
környező legelőket is ellenőrzik, mert lehetséges, hogy máshol is megtelepedett a faj.
Az őszi füzértekercs évelő, lágyszárú, 7–20
centiméter magas. A növény igen lassan növekszik, nyolc évre van szüksége, hogy föld
fölötti leveleket fejlesszen és újabb három
évre, hogy virágozzon. Ezután sem virágzik
minden évben, és rossz körülmények esetén
leveleket sem növeszt. Augusztus végén jelenik meg rozettát formáló 3–7 levele. A levelek áttelelnek, majd nyár elejére (legkésőbb júliusra) elszáradnak. Néhány héttel
később a halott tőlevélrózsa mellől nő ki a
virágzat szára.
Száraz, közepesen száraz réteken, tisztásokon, legelőkön, gyümölcsösökben, bozótosokban fordul elő. Nem kedveli, ha a füvek
összezárulnak fölötte, ezért elsősorban legeltetett, kaszált rétek növénye.

2019. november 20.

Lemezbemutató
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lemezbemutató koncerttel ünnepelték a magyar nyelv napját a Ligneum látogatóközpontban múlt szerdán. Az esten résztvevők
részleteket hallhattak Rakovszky Zsuzsa és
T. Horváth József Gravitáció című lemezéről.
2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar nyelv napjává nyilvánította november
13-át, ugyanis 1844-ben ezen a
napon fogadták el a magyart
államnyelvvé tevő, a magyar
nyelv és nemzetiségről szóló
1844. évi II. törvényt. A törvény
többek között kimondta: „Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok,
Előadások, Válaszok és Intézvények ezentúl egyedül magyar
nyelven adassanak ki.”. Korábban a hivatalos nyelv a latin volt.
A jeles napon tartották
R akovszky Zsuzsa lemez


Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

bemutató koncertjét a Ligneumban. Mint arról lapunkban
beszámoltunk, a közelmúltban
jelent meg a Gravitáció című lemez, amelyen a Kossuth-díjas
soproni író versei, novella- és
regényrészletei szólalnak meg
– hol a saját hangján, hol T. Horváth József tolmácsolásában. Az
esten Rakovszky Zsuzsa olvasta
fel saját verseit, illetve a megzenésített költeményeket hallhatta a közönség T. Horváth József
zeneszerző és J acsó Erika fuvolaművész előadásában, a műsorban közreműködött O
 rbán Júlia
versmondó is.

Rakovszky Zsuzsa, Jacsó Erika és T. Horváth József
a Gravitáció című lemez bemutatóján

Már 13 évesen zenekart alapított a barátaival

Buli Bendzsó módra
KÖVES ANDREA

Bendzsó: ez a név fogalommá vált a soproni és a környékbeli
zenés rendezvényeken. Akárhol szolgáltatja a talpalávalót,
a fergeteges jókedv
garantált. Védjegye,
hogy együtt „lélegzik”
a mulatozókkal, nem
véletlen, hogy 2020ra már nincs szabad
időpontja.
– Édesapám gitározott, autodidakta módon tanult meg
játszani a hangszeren, így én
a zenébe nőttem bele – idézte fel a múltat Németh László, alias Bendzsó. – Óvodás koromban már a kezembe adta a
gitárt, és egyszer csak azt vette észre a család, hogy játszom
rajta. Apukám szerette volna,
hogy én tanult zenész legyek,
így kerültem zeneiskolába szülőfalumban, Egyházashetyén,
ahova Celldömölkről jártak zenetanárok oktatni. Mivel épp
gitártanár nem jött hozzánk,
így zongorázni kezdtem. Tizenhárom évesen már zenekart
alapítottam a barátaimmal, de
akkor még ragaszkodtam a gitárhoz, ez sokkal menőbb volt
a színpadon – mesélte mosolyogva a zenész.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Gázpisztollyal
legénykedett
A soproni rendőrkapitányság nyomozást rendelt el S. P.
brennbergbányai lakos ellen,
aki november 25-én este 8 órakor az általános iskolában
megtartott diszkóban fegyvert
használt. Persze ezt megelőzte
némi szóváltás az ugyancsak
itt szórakozó H. R.-rel. Az éktelen haragra gerjedt fiatalember
Perfecta típusú gázpisztolyával legénykedett és bizonygatta
igazát, majd mikor ellenfele
ettől sem ijedt meg, a fegyvert
az arca elé tartotta és elsütötte.
Áldozata szerencsére kön�nyebb sérülésekkel megúszta
a nem mindennapi kalandot.
(Reform)

Igazgató az évezredig

Mikó Istvánnak, a Soproni Petőfi
Színház igazgatójának kinevezése a jövő évezred elejéig,
2000. július 31-ig tart. A bizalom, amellyel a város a színész–
direktort illette, megalapozott,
hiszen ismeretségük és együttműködésük nem új keletű. Mikó
István még az Arizona Színház
igazgatójaként kötött szerződést Sopronnal, akkor a fővárosi társulat a produkcióit
mindkét játszóhelyen, tehát az
anyaszínházban és Sopronban
is bemutatta. Miután megvált
az Arizonától, a soproni színházi életet vezette, így e kinevezés csupán a korábbi munka
megerősítése. Mikó Istvánnal

rövid múltba tekintés után a
jövő terveiről beszélgettünk.
Állandó társulatunk van, tíz–
tizenöt taggal, mondja az igazgató. Közalkalmazotti viszonyban lévő, valamint szerződéses
színészek, akik elsődlegesen
ennek a színháznak az igényeit
tartják szem előtt, tehát a többi
munkájukban is hozzánk alkalmazkodnak. Ilyen tag például
Szombathy Gyula, Székhelyi
József, Hacser Józsa. Ezen kívül
természetesen eseti szerződéseket is kötünk, egy-egy produkcióra hívunk vendégeket. Két
állandó rendezőnk van: Valló
Péter és Ferkai Tamás. Sikerült a
színházi hátteret is megteremtenünk, tehát már van műszaki
gárda, amelyik az előadások
technikai lebonyolítását végzi.
Eredetileg ugyanis csak három
ember tevékenykedett az egész
színházban. A célunk éppen az,
hogy a helyi erőket bevonjuk
a munkánkba, ezért stúdiót is
indítottunk olyan fiataloknak,
akik kedvet éreznek a színjátszás iránt. (Magyar Nemzet)

1969
Muzeális értékű
mozdonyok cseréje
Érdekes vasúttörténeti eseményről érkezett hír Sopronból:
a bécsi közlekedési múzeum
vezetői, valamint a két ország
vasúttársaságának vezetői
ünnepélyesen kicseréltek két
mozdonyt. Az osztrák vasutak
egy 109 éves mozdonyt adtak
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át, amely 106 évig közlekedett,
és a déli vasúton teljesített szolgálatot. Mi cserébe egy olyan,
szintén a déli vasúton közlekedett mozdonyt bocsátottunk
a szomszédos ország múzeumának rendelkezésére, amely
típusból Ausztriában egyetlen
darab sincs. (Népszava)

– Engem a közönség lelkes reakciója, a vidámságuk, a sok-sok kipirult táncos
látványa feltölt – vallja Németh László, Bendzsó FOTÓ: LOVAGI MILÁN
Ám az egyik korai zenekara
próbáján „lebukott”, hogy men�nyire remek billentyűs, így onnantól kezdve már ebben a szerepben állt a színpadra. Közben
autodidakta módon énekelni is
kezdett: kiderült, hogy ebben is
igazi tehetség. Közel két és fél
évtizeddel ezelőtt önállósodott:
egy szintetizátorral lépett fel különböző rendezvényeken nagy
sikert aratva. 2003-ban került
Sopronba családi indíttatásból,
ekkor lett az Easy Five együttes
tagja. Azóta is játszik különböző formációkban, ám a fő csapás
az önálló muzsikálás a különböző bálokon, konferenciákon,

lagzikon. Egy-egy fellépésen igazi színfolt mellette egy női énekes: Zsidákovits-Balogh Barbara. A hétvégéi a fellépésekről
szólnak, ám hét közben sem ül
„karba tett kézzel”, műhelyvezetőként tevékenykedik egy cégnél. Adódik a kérdés: hogy lehet
hosszú éveken át bírni ezt az intenzív munkatempót?
– A válasz nagyon egyszerű:
nagyon szeretem, amit csinálok
– mondta Bendzsó. – Hét közben élvezem a munkám, remek emberek vesznek körül,
hétvégén pedig minden egyes
fellépés előtt izgalommal állok a színpadra, hogy aznap

is megtörténik-e a csoda. Engem a közönség lelkes reakciója, a vidámságuk, a sok-sok kipirult táncos látványa feltölt.
Az én munkámban az a szép,
hogy nincs két egyforma buli, mindegyik egyedi. Szeretek
kísérletezni is a színpadon az
adott közönséghez igazodva.
Bendzsó számára nagyon
fontos a jótékonykodás, nagy
öröm számára, hogy kedvenc
tevékenységével, a zenéléssel
adakozhat. Találkozásunk után
nagyobbik lányáért sietett a zeneiskolába, Réka is zongorázni
tanul, úgy tűnik, a családi hagyomány folytatódik.

A klasszikus
szépség
mestere

1919
A munkásügyek
minisztere Sopronban
Oláh Dániel munkásügyi
miniszter Sopronba utazott,
ahol népgyűlést rendezett a
soproni polgárság és munkásság. A miniszter hosszabb
beszédben mutatott rá azokra
a nehézségekre, amelyekkel a
jelen viszonyok között a kormánynak meg kell küzdenie,
megjegyezte azonban, hogy
ha Magyarország keresztény
népe kitart a kormány mellett,
az összes nehézségeket kön�nyűszerrel lehet majd leküzdeni. Csik József indítványára
a gyűlés egyhangú határozatot hozott, mely szerint felkéri
a minisztert, tolmácsolja a kormány előtt Sopron város és vármegye azon kívánságát, hogy
a jövőben is Magyarországhoz
akar tartozni és magyar akar
maradni. A népgyűlés után a
miniszter a soproni gyárakat
látogatta meg, és érintkezésbe
lépett az ottani munkásokkal.
(Nemzeti Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Korszakalkotó szobrász tárlatát nézhetik meg az érdeklődők a Lábasházban. Kisfaludi Strobl Zsigmond a magyar szobrászat legmeghatározóbb
szereplője volt az 1920-as évek elejétől egészen az ötvenes évekig, aktjai, portréi, zsánerszobrai ma is rendkívül népszerűek. Hagyatéka halála
után szülőmegyéjének székhelyére, a Göcseji Múzeumba került, ahonnan
az alkotások egy része vándorútra indult, hogy november 15-től a Lábasház kiállítóterét színesítse. A tárlatot dr. Kostyál László művészettörténész,
a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg, köszöntőt mondott
dr. Tóth Imre történész, a Soproni Múzeum igazgatója, valamint Sass László, a kulturális bizottság elnöke. A kiállítás január 10-ig látogatható, hétfő
kivételével naponta 14-től 18 óráig. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Németh Mária: Az én Képeim
Megnyílt Németh Mária festő kiállítása a Jereván-lakótelep nyugdíjas klubjában. A tárlatot Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke nyitotta meg, a Lővéri
Nyugdíjas Klub tagjai pedig műsort adtak.

Németh Máriának már csaknem 16 önálló
kiállítása volt, többek között a győri megyei
Őszi Tárlaton is láthatták képeit az érdeklődők. Az én Képeim című tárlat november
23-ig 14 és 17 óra között tekinthető meg.
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A válogatott új otthona SC Sopron:

veretlenül első

PLUZSIK TAMÁS

Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2–1re legyőzte a magyar
csapatot a Puskás
Aréna pénteki avató
mérkőzésén, melyet
telt ház, 65 114 néző
előtt rendeztek.
Felejthetetlen emlék marad számomra, hogy ott lehettem az
új Puskás Aréna megnyitóján.
Egy kis emlékezésre, időutazásra is lehetőséget adott nekem
ez az alkalom, hisz 57 évvel ezelőtt, 1962. április 18-án is ott
voltam a Népstadionban Bozsik
„Cucu” búcsúmeccsén, amikor
a magyar válogatott szintén
Uruguay ellen játszott. Csakúgy, mint most, akkor is nagy
kincs volt egy belépőjegy, pedig a telt ház abban az időben
nyolcvanezer nézőt jelentett.
Ma is fújom a magyar válogatott összeállítását: Grosics, Mátrai, Mészöly, Sárosi, Solymosi,
Sipos, Farkas, Bozsik, Albert, Tichy, Fenyvesi dr. A végeredmény
1:1 lett, a 100. válogatottságát

PÁDER VILMOS

Abdán az őszi forduló utolsó találkozóján begyűjtötte a három pontot az SC Sopron együttese.
Megyei I. osztály

A Puskás Aréna a pénteki átadás előtt FOTÓ: MTI – KOSZTICSÁK SZILÁRD
ünneplő Bozsik rúgta az egyenlítő gólt. De vissza a mába: emlékképeket idézve a fiammal
együtt sietős léptekkel igyekeztünk a Stefánián, hogy időben odaérjünk a nemzeti színekben pompázó, fantasztikus
architektúrájú Puskás Arénába.
Egy órával a meccs kezdete előtt
már kis híján telt ház volt. Igen,
számomra megható és felemelő

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK A PUSKÁS ARÉNÁT
A kezdő sípszó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és Kubatov Gábor, az FTC elnöke ünnepélyesen
elbúcsúztatta a 97-szeres válogatott Gera Zoltánt. A megnyitó
elején számos korábbi férfi és női válogatott labdarúgót szólítottak a gyepre, szintén besétált a pályára a legidősebb, még
élő magyar válogatott labdarúgó, a 92 esztendős Raduly József. A Magyarország–Uruguay mérkőzés kezdőrúgását Gera

érzés volt, fogalmazhatok úgy
is, hogy ihletett pillanat, amikor a felvidéki gyerekekkel hatvanvalahány ezren felállva,
együtt énekeltük a Nélküled
című dalt, majd ezt követően,
a stadion történetében először
a magyar Himnuszt. Fantasztikus hangulat, csodálatos élmény. És még valami: az ünnepélyes megnyitón a Puskás

Aréna vadonatúj zöld gyepén
néhány percre ott volt Sopron,
ugyanis pályára szólítottak néhány egykori híres labdarúgót,
közöttük a 19-szeres válogatott,
pályáját a Soproni Textilesben
kezdő Csapó Károlyt is. Ezzel a
meglepetéssel volt teljes és valóban felejthetetlen számomra ez az este, még azzal együtt
is, hogy kikaptunk Suarezéktől.

Zoltán, valamint a 93 esztendős Nyikita Szimonjan végezte el.
Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte a magyar
csapatot. A világranglistán ötödik dél-amerikai rivális Edinson
Cavani és Brian Rodriguez találataival bő húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte
az új stadion első magyar gólját, amellyel a végeredményt is
beállította. A Puskás Arénában a jövő évi Európa-bajnokságon
három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek.

Abda – SC Sopron: 1–3
A soproni fiúk Purt Patrikkal az
élen tartják bomba formájukat.
Purt az elmúlt és a záró fordulóban is három–három gólt lőtt, a
mezőny legjobbja volt, s már 4.
a góllövő listán. Az őszi szezonban az egész csapat elbűvölte a
város labdarúgást szerető szurkolóit, fordulóról fordulóra jobb
és eredményesebb lett. Az őszi
bajnokságban veretlenül, pontelőnnyel végzett az élen.
Jánossomorja–SFAC: 6–0
Továbbra is reménytelen helyzetben a SFAC, a tizenöt fordulóban begyűjtött nulla pontnál
csak az öt rúgott és a hetvennégy kapott gól rosszabb.

Megyei II. osztály
Az SVSE nyolcadik helyen zárta
az őszi szezont. Tizennégy találkozóból hat győzelem, kettő
döntetlen, hat vereség, negyvenöt rúgott, harminchat kapott gól
és húsz pont a mérlegük.

Megyei III. osztály
Újkér–Balf: 1–3
A balfi fiúk a vártnál jobban zárták az őszi szezont. Tíz győzelem, három vereség, harmincöt rúgott, tizennyolc kapott gól

és harminc pont után a harmadik helyről várják a tavaszi
folytatást.

Öregfiúk-bajnokság
SC Sopron – Kópháza: 3–0
A soproniak második helyen
végeztek az őszi szezonban.
A csapat gólerős játékosa, Tikosi Gyula húsz találattal vezeti a
góllövő listát.

NB II-es női bajnokság
Csepel – SC Sopron: 7–1
Váratlan vereséget szenvedtek a
soproniak, de az utolsó fordulóban hazai pályán a Pápa ellen javíthatnak mérlegükön.

MLSZ U17 NB III-as
bajnokság
SC Sopron – Győr-Ménfőcsanak: 3–0
Egy fordulóval az őszi bajnokság vége előtt biztosan első a
Sopron. Eredménye kiemelkedő, tizenkét fordulóból tizenegy győzelem és egy vereség,
hatvannégy rúgott, kilenc kapott gól mellett harminchárom
pontot gyűjtött. Az utolsó fordulóban hazai pályán a Pápát fogadják, s hazai győzelem esetén
nyugodtan térhetnek pihenőre
az ifjú tehetségek.

Babos Tímea ismét a százban
A 26 éves soproni teniszező második kiemeltként a döntőig menetelt a 125 ezer
dollár (37,5 millió forint) összdíjazású tajvani keménypályás tornán, ott pedig vasárnap kikapott az orosz Vitalija Djacsenkótól.
Babos Tímea biztosította a helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján azzal,

hogy ismét a legjobb százba került. Egyéniben tizennégy helyet javított a magyar teniszező, így most a kilencvenedik a női világranglistán.
Az élen változatlanul a világbajnok ausztrál Ashleigh Barty áll.
(Forrás: mti)

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
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 Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési 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

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
November 23.,
szombat 16.30,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Vasas Akadémia
November 23.,
szombat 19 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– Atomerőmű SE

Röplabda
November 25., 27.,
hétfő, szerda 15.15,
Handler szakképző
iskola, Eötvös-,
Széchenyi-gimnázium
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság
3. forduló

Jeges nap
November 30.,
szombat 13 óra,
városi műjégpálya

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron
Sopron TV
sopronmedia.hu
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„Extázisban játszottunk, ezért köszönet jár a kiváló közönségnek is”

Győzelem Szlovákia ellen
RÁZÓ LÁSZLÓ

A soproni mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a női kosárlabda-válogatott. Az Eb-selejtezőn
Szlovákia ellen léptek pályára a mieink, a meccs előtt hivatalosan is elbúcsúztatták a nemzeti együttestől Fegyverneky Zsófiát.
Vasárnap este Szlovákia legjobbjai ellen lépett parkettre a
Székely Norbert vezette nemzeti együttes. Kötelező volt a
győzelem, hiszen meglepetésre
Hollandiában tízpontos vereséggel kezdte a selejtezősorozatot a magyar csapat. A soproni
játékosok közül Határ Bernadett és Dubei Debóra is a kezdők között kapott helyet, és ott
volt a pályán Yvonne Turner,
a korábbi soproni közönségkedvenc is.
A meccset a Szlovákok kezdték jobban: Balintova vezetésével kiválóan dobták a hármasokat, és a magyar csapat néha
érthetetlen hibáit kihasználva
könnyű kosarakat szereztek. Dubei fontos hármassal jelentkezett a meccs elején, Határ Bernadett pedig az egész mérkőzésen
megbízható teljesítményt nyújtott, folyamatosan gyűjtötte a
pontokat. A center mellett Zele
Dorina kapta el a fonalat a magyarok közül, pontjaival pedig a

szünetben már a magyar csapat
vezetett (36–32).
A harmadik negyedben aztán
olyan játékot láthatott a soproni publikum, amelyet már az
elejétől remélt mindenki: Turner kosara után sorban jöttek a
magyar pontok, Kiss Virág, majd
Zele hármasaira alig volt válasz
a szlovák oldalról. Ebben a szakaszban el is dőlt a találkozó, a
magyar együttes 24 pontot szerzett és csak 11-et kapott. Néhány
szlovák hármas még borzolta a
hazai kedélyeket, ez után azonban Studer Ágnes és Zele Dorina
visszaállította a különbséget, a
magyar csapat pedig végül magabiztosan győzte le Szlovákiát.
A végeredmény: Magyarország–
Szlovákia: 73–59.
– Idegesen kezdtük a találkozót, még bennünk voltak a hollandiai vereség nyomai – mondta Székely Norbert szövetségi
kapitány. – Új elemeket találtunk ki a játékunkban, erre fogékonyak voltak a lányok, aminek

A női válogatott fontos győzelmet szerzett Szlovákia ellen Sopronban FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA
nagyon örülök. Extázisban játszottunk, ami természetes is
egy ilyen érzelmes találkozón,
és amiért köszönet jár a kiváló
közönségnek is.

Fegyverneky Zsófiát
búcsúztatták
A női válogatott meccs előtt,
kisebb ünnepség keretében

hivatalosan is elbúcsúztatták a
nemzeti együttestől Fegyverneky Zsófiát. A Sopron Basket kiválóságát Szalay Ferenc, a Magyar
Kosárlabda Szövetség elnöke és
dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere köszöntötte.
– Nagyon szép időszakokat
volt szerencsém megélni válogatottként, összesen 135-ször

húzhattam magamra a címeres mezt – mondta Fegyverneky Zsófia. – Tavaly még egy
meccsre visszatértem, de tulajdonképpen már 2017-ben vis�szavonultam, azóta volt időm
megemészteni és lezárni magamban a pályafutásomnak
ezen szakaszát. Gyönyörű emlékeket őrzök a válogatottról,

hazai Európa-bajnokságon
szerepelhettem, óriási dolognak tartom, hogy tizenöt
évig szolgálhattam a nemzeti
együttest. Nagyon köszönöm
ezt a megható megemlékezést,
kiváló alkalom volt erre a nemes gesztusra a soproni Eb-selejtező, köszönöm a közönség
szeretetét!

Sabáli helyett Flevarakis
MUNKATÁRSUNKTÓL

V4 Tigrisek:
kupa és tábor
MUNKATÁRSUNKTÓL

Háromnapos edzőtábort, konferenciát és versenyt rendezett városunkban múlt
hétvégén a Shotokan
Tigrisek SE és a Shotokan Karate-Do International Magyarországi Szövetség.
Gáncs Krisztián, a Shotokan Tigrisek SE elnöke elmondta: a magyar résztvevők mellett közel
30 karatéka érkezett a városba
Ausztriából, Lengyelországból
és Csehországból. A rendezvény fővédnöke dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere volt.
Pénteken és szombaton
Ryusho Suzuki 7 danos japán
mester vezetésével edzőtábor
keretében gyakorolhatták a részvevők a formagyakorlatokat,

amelyeket a vasárnapi versenyen mutattak be. A trénerek
pedig a Hotel Sziesztában rendezett edzőtovábbképző konferencia keretében gyarapíthatták
elméleti tudásukat. A tanácskozáson Csiszár Szabolcs alpolgármester Sopron sportéletéről tartott előadást.
– Egyesületünk számára
kiemelten fontosak az ilyen
edzőtáborok és versenyek, mivel visszajelzést kapunk arról
a munkáról, ami a dojóban
– azaz edzőteremben – zajlik – mondta Gáncs Krisztián.
– Ez most egy rendkívüli lehetőség volt számunkra, hiszen egy japán mestertől tanulhattuk meg, hogyan kell
pontosan és jól végrehajtani a
shotokan-karate-technikákat.
A trénerek az edzőtáborban
és az elméleti továbbképzésen
szerzett tudást az elkövetkezendő időszak gyakorlásain már alkalmazni is fogják.

A gyenge szezonkezdet után több jelentős változás is történt
az SKC együttesénél,
új edző irányítja a kosárlabdacsapatot. A
soproniak hétvégén a
bajnok Szolnok otthonában léptek parkettre és kaptak ki.
A soproni klub múlt héten jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a vezetőedzői pozícióból Sabáli Balázs.
A trénernek – aki vezetésével korábban bajnoki bronz és kupaezüstöt szerzett a csapat – idén
kevés sikerélménye lehetett:
hat mérkőzésből csak egyet, a
Jászberény elleni, idegenbeli
találkozót nyerte meg a soproni együttes.
Az SKC vezetése néhány
nappal később azt is bejelentette, hogy külföldi szakember irányítja mostantól a szakmai munkát Sopronban: Kostas
Flevarakis személyében egy tapasztalt, görög edzőt választott
a klub. A vezetőség célja az volt,
hogy olyan tréner irányítson,
aki kellő rutinnal rendelkezik,
ugyanakkor még nem dolgozott Magyarországon.
Kostas Flevarakis a neves görög klub, a PAOK csapatánál
kezdte a szezont. Mivel az együttesnél anyagi nehézségek léptek
fel, a szakember szabaddá vált,
így köthetett szerződést az SKCval. A tréner hazájában görög
kupát nyert, emellett dolgozott

Az SKC-nál Sabáli Balázs helyett a görög Kostas Flevarakis irányítja a munkát
Németországban, Oroszországban, Lengyelországban és Svédországban is.

Vereség Szolnokon
Szolnokon is vereséggel folytatta szereplését a Sopron KC.
Az együttes már az új vezetőedző irányításával utazott a Tisza-parti városba, ugyanakkor
az adminisztrációs procedúra
miatt még a másodedző, Bors
Miklós meccselt a bajnokcsapat
otthonában. Pitts helyére még
nem igazolt új irányítót az SKC,
így négy légióssal vette fel a harcot a Szolnok ellen. A meccset a
hazaiak kezdték jobban, az első

negyedben 27 pontot szereztek,
azonban az SKC-nak volt tartása, és a nagyszünetig ledolgozta hátránya egy részét. Rivers
szépen gyűjtötte a pontokat, és
fontos kosarakat szerzett a fiatal Molnár Marcell is, ennek köszönhetően szünetben csak öt
pont volt a szolnoki előny.
Fordulás után még jobban
felpörgött az SKC, Rivers pontjait Carter, majd Takács Norbert fejelte meg egy triplával, a meccs pedig egálra állt.
Thompson bosszantó hibái
után viszont a Szolnok percei következtek: állva hagyták
a vendégeket és eldöntötték a

találkozót. A hajrában még 6
pontra feljött a Sopron, de esélye nem volt a győzelem megszerzésére. A végeredmény:
Szolnoki Olajbányász – Sopron KC: 84–70.
– Azzal a céllal utaztunk el
Szolnokra, hogy az eddigieknél
agresszívabban és egységesebben lépjünk pályára – értékelt
a meccs után Bors Miklós másodedző. – Ez részben sikerült
is, voltak biztató periódusok a
játékunkban, ezeket kell minél
hosszabbra nyújtani a jövőben.
A végére elfogytunk, de keressük az irányítónkat, a Paks ellen
pedig győzni kell.
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Összesen két hetet töltöttek Spanyolországban a soproni diákok

VasVillások Barcelonában

2019. november 20.

A HÉT MOTTÓJA:
„Mennyivel nagyobb
élmény a jó, ha
küszködni kell érte;
mekkora erő úgy
élni, mint egy hegymászó csapatnak,
a (...) láthatatlanul
egymáshoz rögzítő
kötél biztonságában, együtt érezni
boldogságot, bánatot, együtt izgulni,
reménykedni, várni
és segíteni annak a
másiknak, aki éppen
bajban van, aki
rászorul.”
Szabó Magda

A tanulók jól megállták a helyüket, bátran használták az angol nyelvet, miközben még Barcelona látványosságait is megismerték
MADARÁSZ RÉKA

A VasVilla iskola tizenhat diákja két hétig Barcelonában teljesítette a szakmai gyakorlatát. A
fiatalok már-már született spanyolnak érezték
magukat, miközben a város nevezetességeit is
keresztül-kasul bejárták.
Huszár Marianna, a SSzC Vasés Villamosipari Szakközépiskolája és Gimnáziumának angol szakos tanára május elején
kapta a hírt, hogy megnyerték
az Erasmus+ pályázatát, így
októberben kiutazhatnak két

hétre Spanyolországba. A 14 fiú
és a két lány hét munkahelyen
dolgozott.
– Az együtt töltött idő pszichológiai kísérletnek is beillett,
hiszen elég hosszú volt ahhoz,
hogy mindenkiből előhozza a

Kitüntetett
kémiatanár
Öt kémiatanár – köztük a soproni, de jelenleg Sopronkövesden tanító Kussinszkyné Takács
Ildikó – vehette át kiemelkedő
szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat a
Magyar Tudományos Akadémián. Az elismerést a Richter

Kussinszkyné
Takács Ildikó

›

Gedeon Alapítvány, a Magyar
Kémiaoktatásért kuratóriuma
évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken át
tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez,
kiemelt figyelmet fordítanak
a kémia oktatására, a tantárgy
megszerettetésére, valamint a
tehetséges diákok felkarolására.
– Tanári pályám során egyformán fontosnak tartom a gyenge
képességű, hátrányos helyzetű
és a kiemelkedően tehetséges
gyermekekkel való foglalkozást,
egyénre szabottan – mondta
Kussinszkyné Takács Ildikó. – Soha nem számít a rájuk fordított
idő, ha segítségre, támogatásra
van szükségük, mindez inkább
feltöltődést jelent számomra.
A diákokkal közös munkánkat
az egymás iránti kölcsönös tisztelet, szeretet jellemezi.

RÖVIDEN

Katasztrófavédelmi továbbképzés
Általános és középiskolában tanító pedagógusoknak tartottak katasztrófavédelmi, elsősegélynyújtási továbbképzést a Fáyban. Az oktatás során olyan elméleti és gyakorlati
ismereteket sajátítottak el a résztvevők, amelyek a mindennapi vészhelyzetek megoldásához adnak útmutatást.
Megismerkedtek a katasztrófavédelem rendszerével, a veszély- és katasztrófatípusokkal, a veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokkal, a lakosságfelkészítés,
tájékoztatás, riasztás eszközeivel, az egyéni védőeszközök használatával. Elsajátították az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismérveit. Zárásként egy teszt kitöltésével adtak számot a tudásukról a pedagógusok.

›

jó és a rossz oldalát is – mesélte
Huszár Marianna. – Tanárnak és
diáknak egyaránt óriási kihívás
az otthonától 1600 kilométerre
önállóan megszerveznie az életét. A tanulóink jól megállták a
helyüket, remekül tájékozódtak,
bátran használták az angol nyelvet, miközben még Barcelona
látványosságait is megismerték.
A diákok három szakirányt
képviseltek: sport-, informatikai és mechatronikai osztályokból tevődött össze a csapat.
Mindenki a saját szakmájában
dolgozott.

– Egy magániskolában foglalkoztam gyerekekkel. Legorobotokat programoztunk – mesélte a mechatronikai osztályos
Iván Kristóf, akiben mély nyomot hagytak Gaudí háztetői és
kéményei. – Eleinte tartottam
attól, hogy nem fogom tudni
megértetni magam velük. A legnagyobb meglepetésemre azonban a spanyol gyerekek kiválóan beszélnek angolul, mivel már
4–6 évesen elkezdik őket a szüleik taníttatni.
Pintér Ákos hét infós társával egy start up cégnél kapott

feladatot. Talán a sportosztályosoknak volt a legjobb munkahelyük: egy sportcentrumban alkalmazták őket. A Barcelonában
töltött idő valóságos varázslat
volt. A spanyol fogadószervezet biztosított mindenkinek
munkahelyet, szállást és napi háromszori étkezést. Olyan
busszal jártak dolgozni, ami
akár városnéző járatnak is beillett volna, a virtuális idegenvezetőnek és a sok szabadidőnek köszönhetően pedig volt
alkalmuk alaposan megismerni a nevezetességeket.

Az ország legjobbjai

A Handler-iskola két kozmetikus csapata is dobogóra állhatott a diákolimpián
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

A soproni Handler-szakképző iskola mindkét
csapata dobogós helyen végzett a Beauty Fórum keretein belül megrendezett 4. diákolimpián. A kozmetikus tanulók hónapok óta hihetetlen lelkesedéssel készültek a versenyre.
A diákolimpia a tanulók elméleti tudását felmérő megmérettetés, amelyet egy elődöntő előzött meg. 12 csapat mérte össze
a tudását, amelyből 6 jutott be
a döntőbe.
– A kérdések egy kivetítőn
érkeztek, és az kapta a legtöbb
pontot, aki a leggyorsabban

találta el a helyes választ – tudtuk meg Vértiné Sasgáti Judit
mesterkozmetikus szakoktatótól. – A feladatokat viszonylag könnyen megoldották a diákok, mivel ráéreztem, mit kell
gyakorolni.
A leendő kozmetikusok már
az elmúlt tanévben elkezdtek

készülni a versenyre – időt és
energiát nem kímélve, aminek
meg is lett az eredménye. A Lurdy-házból értékes ajándékokkal
távoztak, amiket a szakmai gyakorlatuk során jól tudnak majd
hasznosítani.
A zsűritagok között neves
szakemberek is helyet foglaltak.
A győztes csapat tagjai: Fenyvesi Kata, Holics Lili, Keszeg Viktória. A harmadik helyezettek
pedig: Laczkó Brigitta, Kvaszta
Mónika és Turi Mónika. A következő cél a Szakma Sztár verseny, ahol remélik, hogy hasonlóan eredményesen szerepelnek
majd a lányok.

Sztehlo-ösztöndíjas tanulók
A Magyarországi Evangélikus Egyház évek
óta támogatja azokat a középiskolásokat,
akik tanulmányi eredményük, tehetségük
miatt arra méltóak és szociális helyzetük
miatt segítségre szorulnak.
Ebben a tanévben a soproni Eötvös József
Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és

Művészeti Szakgimnázium hat tanulója pályázott sikerrel Sztehlo-ösztöndíjra: Akácos Kira (10.b), Akácos Anna (10.b.), Boksán
Boglárka (11.a), Buranits Bertina (11.a), Benes Anna (12.b) és Varga Lili (11.a).
A díjátadót idén november 13-án tartották Budapesten.

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

(Kossuth-díjas magyar író,
költő, műfordító)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Szabó Magda:
Abigél

Gina, a regény hősnője
1943-ban elbúcsúzik otthonától és azoktól, akiket
szeret, mert apja beadja
a híres árkodi intézetbe.
A kis ötödikes gimnazistát
a rideg világ, a szokatlan,
kegyetlen törvények lázadásra késztetik. Ám megtud valamit, ami maradásra bírja, és önként vállalja
a rabságot... Hogyan igazodik el egy 15 éves kislány ebben a felnőtt-titkoktól terhes világban?
Vajon hihet-e a naiv diáklegendában, amelyet
a kertben álló, korsós leányt formázó szobor, Abigél alakja köré fon a lányok
képzelete?

Ez történt
Sopronban
150 évvel ezelőtt, 1869.
november 7-én született
Sopronban Kánya Kálmán
diplomata, politikus, külügyminiszter. Budapesten hunyt
el 1945. február 28-án.
125 évvel ezelőtt, 1894.
november 8-án született
Sopronban Ullein-Reviczky
Antal politikus, diplomata,
egyetemi tanár. Londonban
hunyt el 1955. június 13-án.
25 évvel ezelőtt, 1994. november 5-én elhelyezték a
Szent Imre-templom alapkövét a Jereván-lakótelepen.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. november 20.

Alma és fája

VAN-E IDEÁLIS
GYÓGYSZER?

Ha egy tablettára gondol,
ami mindig és mindenkinek
ideális, akkor... aligha.
Vegyük például a véralvadásgátlás esetét! Egy vérrögképződést fokozó és
ezzel az agyembólia rizikóját növelő ritmuszavar vagy
egy mélyvénás trombózis
esetén azért kell véralvadásgátlás, hogy ne legyen
ezekből még nagyobb bajunk. Az ideális véralvadásgátló nemcsak azt jelentené,
hogy szervezetünkben ott
(és csak ott) avatkozunk be
a véralvadási rendszer háló-

›
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Tradíció a pedagóguspálya
jába, ahol és éppen amen�nyire kell, hanem hogy ezt a
vérzés veszélyének fokozása nélkül tesszük. Ez biztosan lehetetlen. Lényegében
mindig a várható haszon és
a lehetséges mellékhatások
rizikóját együtt kell mérlegelnünk egy terápiás lépésnél. Ezért fontos, hogy értse, mit és miért javasolnak
Önnek, és pontosan tudja,
mit és hogyan tegyen. Ezzel
növelni is lehet a kezelés hatékonyságát és csökkenteni
annak kockázatát.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 20–26.

November 20.,
szerda

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

November 21.,
csütörtök

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

November 22.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

November 23.,
szombat

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

November 24.,
vasárnap

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

November 25.,
hétfő

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

November 26.,
kedd

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban
sem. A közeljövőben
92. születésnapját ünneplő, kiváló tanár és
tankönyvíró dr. Zátonyi
Sándornak az édesapja volt a példaképe. Ifj.
Zátonyi Sándor folytatta a családi tradíciót.
– Pedagóguscsaládból származom, tulajdonképpen nekik,
egészen pontosan édesapámnak köszönhetem, hogy én is
erre a pályára léptem – kezdte
dr. Zátonyi Sándor, Állami- és
Rátz Tanár Úr díjas matematika–fizika szakos tanár, Sopron
Kiváló Pedagógusa, közel negyven szakkönyv és több mint
kétszáz közlemény és szakcikk
szerzője. – Édesapám Csepregen tanított, majd később ő
volt az iskola igazgatója is. Korán lettem iskolás, hisz talán
még ötéves sem voltam, amikor édesapám engedélyével már
bejárhattam, ennek persze az
is oka volt, hogy az óvoda nagyon messze volt tőlünk. Mindig is felnéztem az édesapámra,
aki nemcsak nagyszerű ember,
hanem egészen kiváló pedagógus is volt. Gárdonyival szólva igazi lámpás, aki világított a

Dr. Zátonyi Sándor és ifj. Zátonyi Sándor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
sötétségben, utat mutatott és
szolgált. Felnéztem rá, ő volt a
példaképem, így valójában már
én is egy alma vagyok.
Dr. Zátonyi Sándor 1988-as
nyugdíjba vonulásáig az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa, majd igazgatóhelyettese volt, feladatai közé tartozott
az általános iskolai fizikatanítás irányítása, gondozása és
felügyelete.
– Nagyon sajnálom, hogy
nagyapámat én már nem ismerhettem, de a követendő példa, visszatérve a hasonlathoz, a

lámpás, aki világította előttem
az utat, természetesen az édesapám volt, s mi több, túl a kilencvenedik életévén jelenleg is
számomra ő az etalon – vette át
a szót a Békéscsabán élő, de Sopronba gyakran hazalátogató ifj.
Zátonyi Sándor.
A matematika–fizika–számítástechnika szakos középiskolai
tanár édesapjához hasonlóan
szintén Rátz Tanár Úr életműdíjas. – A Széchenyi-gimnáziumban érettségiztem, Bóna Miklós volt az osztályfőnököm.
Nagyon sokat köszönhetek

Sopron díszpolgárának, Légrádi Imre tanár úrnak, különösen az egyetemi felvételi
vizsgára előkészítő fizika szakköreinek, valamint Miklós Horváth István tanár úrnak, aki a
fizika gyakorlati alkalmazásait
ismertette meg velünk. Különös ajándéka a sorsnak, hogy
a kilencvenes évek elején édesapámmal együtt dolgozhattuk
ki a hatosztályos gimnáziumi
fizika tanításához javasolt alternatív tantervet és az ehhez kapcsolódó hatkötetes
tankönyvsorozatot.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 27-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 foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
November 6-i rejtvényünk megfejtése: Ratm Tribute By Subscribe. Szerencsés megfejtőnk: Windisch Anna.
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Az énekesnő a Kanári-szigeteken forgatta klipjét

Tolvai Reni váltott
KÓCZÁN
BÁLINT

Új slágerrel jelentkezett
Tolvai Reni. A csinos énekesnő búcsút intett múltjának,
és megszabadul régi
emlékeitől.
Tolvai Reni búcsút intett múltjának, az új kezdet pedig pompásan cseng új dalában. A Nem
nem című szerzemény a felszabadulásról és az elszakadásról
szól, rengeteg pozitív energiát
közvetítve.
Reni ezzel a dallal ad erőt
mindenkinek, aki úgy döntött,
hogy megszabadul régi, rossz
emlékeitől. A Rakonczai Viktor
– Szabó Zé – Molnár Tamás mesterhármas egy kifejezetten rádióbarát, fülbemászó zenét alkotott, amelyhez egy különleges
videoklip is készült.
A csinos énekesnő a Kanári-szigeteken forgatta le a kisfilmet, amelyben a spanyol
sivatagot elképesztő ruhakölteményekben hódítja meg.
– Ahogy a stúdióban felénekeltem a dalt, már láttam magam előtt a klip képi világát,
ahogy a kopár helyszínen a
főszereplő átmegy ezen a lelki átalakuláson. Fantasztikus

sarok

Gyógyító hangtálak
MADARÁSZ RÉKA

A hangmasszázst már több külföldi
országban is kiegészítő terápiaként
használják. A különböző testrészekre behangolt tálak harmonizálják a
lelket, oldják a feszültséget.

Tolvai Reni
forgatás volt, az egyik kedvencem lett – mesélte Tolvai Reni.
Ki hinné, de december 17-én
már kilenc éve lesz, hogy a nagyváradi lány megnyerte a Megasztár 5. szériáját, így ő lett Az év
hangja. Rá egy évre jött ki Reni
első albumával, a rajta található dal, a Hagylak menni pedig
óriási sláger lett. Tolvai Renit az
elmúlt években számos stílust

kipróbált, és rendkívül hitelesen képviseli a mai újhullámos
műfajokat, amelyek világszerte
népszerűek.
Szintén az énekesnővel kapcsolatos hír, hogy Radics Gigi,
Dér Heni, Király Linda és Tolvai Reni egy produkcióban, a
Dívák Karácsonyában áll majd
színpadra decemberben a BOK
csarnokban.

Majsa Adriennt gyermekkora óta vonzotta a láthatatlan
világ. Sokszor, amikor nem
érezte jól magát egy helyzetben, elképzelte annak
ideális változatát. Bárhol is
dolgozott, könnyen megnyíltak neki az emberek,
néha egy picit a pszichológusuk is volt. Mindezeket a
képességeit jógaoktatóként
és hangmasszőrként ma már
tudatosan kamatoztatja.
– Már a hangtálakkal való
legelső találkozásom tíz
évvel ezelőtt szerelem volt
első látásra – mesélte Adri.
– Rövidesen megismerkedtem a Peter Hess-féle hangmasszázzsal, ami egy lazító
módszer. A masszőr a különböző méretű tálakat ruhán keresztül a testre helyezi, majd filcütővel megüti.
A rezgés a bőrön keresztül
beáramlik az egész testbe.
A hatást úgy lehet elképzelni, mint amikor egy követ beledobnak a folyóba,

Ossian-buli Sopronban

és az koncetrikus köröket ír
le. A testünk hetven százalékát kitevő víz és a csontok
vezetik a rezgést, ami nem
tud tovább menni azokról a helyekről, ahol blokk
van. A masszázs hatására
egyre jobban oldódik a lelki feszültség. Természetesen minél tovább van valaki
stresszes állapotban, annál
tovább tart a gyógyulási folyamat is.

– Már néhány kezeléssel elérhető a belső harmónia, az
ellazult testi állapot, és kialakulhat a pozitív viszony
a saját testhez – folytatta a szakember. – A módszer megszólaltatja az emberben rejlő ősbizalmat,
így megteremtődik az alapja az öngyógyító erők kifejlődésének.
A technikát Németországban és Svájcban már kiegészítő terápiaként alkalmazzák. Meggyorsítja
a felépülési folyamatot
stroke-os betegek, agyi infarktuson átesettek rehabilitációja során, jó eredményeket lehet elérni többek
között autizmussal élőknél,
függőségekkel küzdőknél.

Majsa Adrienn a különböző méretű tálakat ruhán
keresztül a testre helyezi, majd filcütővel megüti
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Ed Sheeran
szuper dobása
Bármihez is nyúl Ed Sheeran, az arannyá változik. A brit előadó újabb dallal ostromolja a slágerlistákat, méghozzá nem is akárkivel!

November 23-án Sopronban, a GYIK Rendezvényházban lép fel az Ossian – a Moby Dickkel közös lemezbemutató-turné keretében. Az előadók
között lesz még az Innistrad és az Invader zenekar is. Paksi Endre frontemberrel beszélgettünk.
– Az Ossian újabb fénykorát éli. Miben látod a siker titkát?
– A zenei életben nincs recept és nincs garancia a sikerre. Akkor van több esély erre, ha mindent megteszel érte,
ami a saját erődből és képességeidből telik. Mi szeretjük
azt, amit csinálunk, éppen ezért nem is okoz soha gondot
vagy megerőltetést, hogy minden időnket és energiánkat
a zenekarnak szenteljük.
– Nemrég jelent meg az új album. Milyenek a visszajelzések?

– Három hónap alatt lett dupla platinalemez, a Gyönyörű Bolond című dal pedig hamarosan eléri a kétmilliós nézettséget. Az önálló turné is fantasztikusan sikeres, ráadásul ezeket az eredményeket úgy értük el, hogy a rádiók
továbbra sem játszanak minket.
– Mi az a fő üzenet, amit az Ossián továbbítani kíván?
– Talán a legfontosabb, hogy soha nem szabad feladni!
Személyes gondolatok vannak, elmélkedések az életről, és
ezek úgy tűnik, hogy nagyon sok ember lelkéhez eljutottak. Elég rideg, embertelen korban élünk, az emberi szavak és gondolatok sokaknak hiányoznak.
– Sopronban milyen fellépésre készültök?
– Nagyon energikus buli lesz, egyfajta best of Ossian, együtt
az új album sikerdalaival.

Ed Sheeran „No. 6 Collaborations Project”-je a 2019-es év
legsikeresebb albuma, amelyen
olyan szupersztárokkal készített
közös dalokat, mint Justin Bieber, Bruno Mars, 50 Cent vagy
Eminem. A zenei anyag 22 közreműködő előadóval összesen 15
fantasztikus felvételt tartalmaz.
A korong egyik legizgalmasabb dala a Camila Cabellóval
és Cardi B-vel közös South of
the Border. A felvétel pár hónap
alatt több mint 114 millió streamet generált csak a Spotify-on,
és ez még csak a kezdet!

A még csak huszonkét éves
világsztár, Camila tüzes hangszíne gyönyörűen passzol Ed
különleges orgánumához, a
szenvedélyes popdalban pedig Cardi B rapbetétje teszi fel
a pontot arra a bizonyos i-re.
A kuriózumnak számító kollaborációhoz nemrég lebilincselő videoklip is készült, amiben Ed, Camila és Cardi mellett
a népszerű modell, Alexis Ren
és Paul Karmiryan színész is
feltűnik. A kémklipet pár nap
alatt már többmillióan látták a
YouTube-on.

Fél évszázados a Metró
Pontosan 50 évvel ezelőtt jelent meg a
Metró zenekar klasszikus felállásának
egyetlen lemeze, a Metró. A legendás
album dalait a rajongók Zoránnal együtt
hallgathatják végig november 28-án Budapesten. A Metró 1969-ben került a boltokba a Sztevanovity Zorán ének, gitár,
Sztevanovity Dusán gitár, Frenreisz Ká-

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

roly basszusgitár, Schöck Ottó billentyűs
hangszerek és Brunner Győző dob felállású zenekartól.
– Sokáig vártunk a lemezkiadásra – emlékezett vissza Zorán. – Egy aránylag derűs album jelent meg, felhőtlen korszakot
élhettünk meg, rengeteg rajongónk volt,
akik elkényeztettek bennünket.

Ed Sheeran
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