
INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP    2018. november 28., szerda    VII. évfolyam, 39. szám    www.sopronitema.hu

2010 óta több mint 500 koncertet 
adott, hazánkban kétszer járt, albumai 
milliós példányban keltek el világ-
szerte. Nem véletlenül ilyen népszerű 
Zaz: a francia énekesnő különle-
ges zenei stílust teremtett. Új anyaga a 
chanson, a dél-amerikai gitár, a pop, 
a salsa és a rock elemeinek 
ötvözésével született meg, a 
végeredmény hűen tükrözi 
Zaz művészi hitvallását.

Biztonságos 
városunk Sztárok a VOLT-on

Bepillanthattak a tanműhelyekbe, kipróbálhatták az eszközöket, testközelből kaptak információt  
– nagy siker volt a szakmák délelőttje program FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A jó szakma a siker titka

Népszerűsítették  
a jégkorongot

Sopronba érkezett a korábbi 98-szoros válogatott kapuslegenda, 
Szuper Levente – a Magyar Jégkorong Szövetség roadshow-ján 
városunkban is népszerűsítették a jégkorongot. 

Zaz: stílus -
kavalád

Oda a hazai 
veretlenség

Megszakadt az SKC hazai sikerszériája, a csapat 
93–99-re kikapott a Zalaegerszegtől. A férfi ko-
sárlabda-bajnokságban szünet következik, a sop-
roniak legközelebb december 15-én játszanak. 

Jelentősen csökkent az 
ismertté vált bűncselek-
mények száma a soproni 
járásban az elmúlt nyolc 
évben – ez is elhangzott 
a csütörtökön megtar-
tott közbiztonsági fóru-
mon. A rendezvényen a 
soproni rendőrkapitány 
számolt be a munkájuk-
ról a járás polgármeste-
reinek. Az értékelőből az 
is kiderült, hogy idén ke-
vesebb baleset történt, 
mint tavaly, ezek elsőd-
leges oka az elsőbbség 
meg nem adása, illetve 
a gyorshajtás volt. 
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A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata és  
a Lővéri Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2018. december 2-án 17 órára, 
a Sopron Teleki Pál u. 20 szám előtti térre

AZ ELSŐ JEREVÁNI ADVENTI 

GYERTYA GYÚJTÁSI 
ÜNNEPSÉGRE

Ünnepi műsor adnak:  a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai és  
 a Zeneiskola növendékei
Ünnepi köszöntőt mond:  dr. Simon István, Sopron alpolgármestere
Adventi gondolatok:  Németh István, a Szent Imre templom plébánosa 
 Stummerné Nagy Ágnes református lelkész

Az ünnepség után forralt borral és házi süteménnyel kínáljuk a résztvevőket. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Tóth Éva Dr. Koltai Miklósné
Jereván TR Önkormányzat elnöke Lővéri Nyugdíjas Klub vezetője

Plüssmacikkal szeretnék megtölteni a Soproni Gyógyközpont gyermekgyógyászati rész-
legét, valamint a központi laboratóriumot lelkes civilek. 2016-ban Győrújbarátról indult a 
Plüssmacit a mentőautóba akció, amely során 55 ezer darab játékot gyűjtöttek össze. En-
nek az akciónak a sikerén felbuzdulva vágtak neki a mostani gyűjtésnek 
a soproniak. A Maci kórház – Menjünk együtt haza! akció célja, 
hogy minden kórházban fekvő gyerek kapjon egy macit, ame-
lyet az ellátás után haza is vihet. A szervezők hangsúlyozzák: a 
kórház nem gyűjtőpont, oda nem lehet bevinni a plüssöket! A 
játékokat Sopronban december 15-ig várják a Colibri Caféban, 
az Ü caféban, a Levendula Kézműves Fagylaltozóban, a Fitfood 
Store-ban, a The Rawcake Factory-ben, az EnerChi Jóga- és 
Egészségközpontban, a Búgócsiga Akusztik Gardenben, a VR 
the Spot-ban, a Deák Téri Általános Iskolában, a Dentalklinik 
és Laserklinik Dr. Tókánál. A leadóhelyek nyitva tartását, címét 
és egyéb elérhetőségeit is megtalálják a facebookon a Maci kór-
ház – Sopron eseménynél. 

Macit a kórházba!

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Étteremben, szép-
ségszalonban hagyja 
szem előtt a tás-
káját, ha nem sze-
retné, hogy eltűnje-
nek belőle értékei! 
– tanácsolja a rend-
őrség szakembere.

– A Soproni Rendőrkapitány-
ságra is érkezett már olyan fel-
jelentés, mely szerint felügyelet 
nélkül hagyott táskából valaki 
pénztárcát és értékeket tulajdo-
nított el – mondta el a Soproni 
Témának Babelláné Lukács Kata-
lin, a Soproni Rendőrkapitány-
ság őrnagya, kiemelt bűnmeg-
előzési főelőadó. – Különböző 
szolgáltatóknál, fodrásznál, 
szépségszalonban hajlamosak 

vagyunk nem kellően odafi-
gyelni az értékeinkre. Sokan 
csak a fogasra akasztják a tás-
kájukat, és ha így tesznek, elég 
az a pár pillanat, amíg például 
a hajukat mossák, már lehető-
séget is adnak az ellopásukra. 
Gyakran az alkalom szüli a tol-
vajt, ne legyünk naivak! Exklu-
zív helyen, menő szalonban azt 
gondolnánk, hogy nem törté-
nik lopás – ez sajnos nem igaz. 
Ugyanez a helyzet az éttermek-
ben, ahol mi, nők a táskánkat, 
a férfiak a kabátjukat – zseb-
ben a pénzzel – a szék karfájára 
szoktuk tenni. Sajnos olyan ese-
tünk is volt, hogy így kelt lába 
pénznek, értéknek. Azt taná-
csolom tehát, hogy akárhová 
megyünk, a táskánkat mindig 
vigyük magunkkal, tartsuk lát-
ható helyen! Ezzel magunk is 
sokat tehetünk azért, hogy ne 
vájunk áldozattá!

Ne legyen naiv!
RENDŐRSÉGI SOROZATHavonta vizsgálják a rovarok által gyűjtött anyagokat

Okos méhkaptárak

KÖVES ANDREA

Méheket már több évtizede használnak környe-
zeti terhelések megfigyelésére. A Soproni Egye-
tem három évvel ezelőtt indította útjára Green-
Bee elnevezésű programját azzal a céllal, hogy 
méhcsaládok segítségével adatokat szolgáltas-
son az ipari eredetű szennyeződésekről.

– Az ipari létesítmények szá-
mára kötelező a környezeti ter-
helések megfigyelése, ám nem 
minden paraméter mérhető tel-
jesen pontosan, ebben segít a 
kísérletbe bevont méhcsaládok 
megfigyelése – mondja prof. dr. 
Lakatos Ferenc, a Soproni Egye-
tem Erdőművelési és Erdővé-
delmi Intézetének igazgatója. 

Soprontól egészen Buda-
pestig több méhcsaláddal 

dolgoznak márciustól szep-
tember végéig. A méhek elő-
helyeiken a nektár gyűjtése, 
illetve a virágok beporzása 
során mindenféle anyagokkal 
kapcsolatba kerülnek, melyek-
ből aztán a kaptárban mézet, 
virágport, propoliszt és viaszt 
raktároznak el. Közben olyan 
vegyületeket, elemeket is be-
gyűjthetnek, amelyek szennye-
ződésekre utalhatnak. Ezek egy 

része lehet ipari eredetű, mint 
például a különböző oldósze-
rek, vagy emberi tevékenység-
ből származó, mint például az 
őszi lombégetésből eredő káros 
anyagok. A projekt keretében 
havonta vizsgálják meg a mé-
hek által gyűjtött anyagokat. A 
környezet megóvásáért csak ak-
kor lehet a szükséges lépéseket 
megtervezni, ha ezzel a mód-
szerrel pontosabban fel lehet 
térképezni az adott szennye-
zést és annak mértékét. A prog-
ramban azok a hazai vállalatok 
a partnerek, amelyek számára 
kiemelten fontos a környezet-
tudatos gondolkodásmód. A 
mérések hosszú távon haté-
konyak igazán, hiszen ennek 
köszönhetően nem csupán az 
adott állapot mérhető, hanem 

tendenciákra is lehet következ-
tetni az eredményekből.

– A projekt másik nagy eleme 
a szenzorokkal beépített, úgyne-
vezett okos kaptár, amelynek a 
segítségével 10 percenként mér-
hető a méhkas több paraméte-
re, így a hőmérséklete, páratar-
talma, az aktivitás, amelyről a 
méhész folyamatosan üzene-
teket kap – említi a szakember. 
Mindez azért is hasznos, mert 
azonnal kiderül, ha valami prob-
léma adódik a kaptárban, ráadá-
sul nem kell azt feleslegesen ki-
nyitni, ami minden alkalommal 
megzavarja a méheket. A Green-
Bee projekt eddigi eredményei 
igazolták az előzetes feltevést: 
a programba bevont méhcsalá-
dok kiválóan jelzik a környezet 
állapotát és annak változását.

Prof. dr. Lakatos Ferenc
Soprontól Budapestig több méhcsaláddal 
dolgoznak a kutatók FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

RÖVIDEN

Útlezárás
A tervek szerint decem-
ber 7-ig tart az aszfal-
tozás az elkerülőúton, 
emiatt csak az Auszt-
ria irányába tartó sáv-
ban lehet közlekedni a 
Balfi úti és a Szent Mi-
hály-temetői körforga-
lom között. A Pozsonyi 
útnál a Híd utca irányába 
terelik a forgalmat.
Egyes helyi járatos au-
tóbuszok útvonala is 
módosul: az 5Y, 7, 7A, 
7B, 27, 27B jelzésű bu-
szok a Jereván-lakóte-
lep felől terelőúton, a 
84-es főút – Híd utca 
útvonalon közleked-
nek. Visszafelé, azaz a 
Jereván-lakótelep felé 
az autóbuszjáratok út-
vonala változatlan.

›

Lábasnyi adomány  
a rászorulóknak
„Egy lábasnyi szeretet!” mottó-
val hirdetett jótékonysági gyűj-
tést a Pro Kultúra az idei Már-
ton-napon. A szervezők piros 
lábasokban gyűjtötték a tartós 
élelmiszert a rászoruló, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gye-
rekeket nevelő soproni csalá-
doknak. A Liszt Ferenc Kulturá-
lis Központ előtt a Szent Márton 
Ház önkéntesei fogadták az 
adományokat, a nap végére 11 
ládányi élelmiszer gyűlt össze. 

Ugyanitt a Roth, a Handler, a 
Berzsenyi és a Szent Orsolya-is-
kola diákjai 64 ezer forint ado-
mányt gyűjtöttek.

A felajánlások a Szent Már-
ton Ház segítségével jutottak 
el a rászorulóknak, összesen 
körülbelül 50 családnak adták 
át a csomagokat. A pénzado-
mányból két olyan rászoruló 
családnak vásárolták meg a téli 
tüzelőt, akik több gyermeket is 
nevelnek. 

A tüzelőadományt Pataki András, a Pro Kultúra 
ügyvezető igazgatója és a gyűjtésben résztvevő 
diákok képviselői adták át 
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Évente több mint száz koraszülöttön vagy 
valamilyen akut problémával küzdő kisbabán 
segít a Soproni Gyógyközpont gyermekosz-
tályának keretében működő koraszülött és 
patológiás újszülött ellátási részleg.

Semmihez sem hasonlító 
élmény, amikor az újdonsült 
édesanya és édesapa először 
tarthatja kezében a kisbabáját. 
Főként, ha a gyermek idő előtt, 
az átlagosnál kisebb súllyal, 
esetleg betegen született meg.

– Ezek a törékeny kisbabák 
kivételesen nagy figyelmet 
és gondoskodást igényelnek. 
A Soproni Gyógyközpont-
ban jól képzett szakemberek-
kel és kiváló technikai hát-
térrel gondoskodnak róluk 
– mondta dr. Gelencsér Éva 

részlegvezető főorvos. – Az el-
múlt 20–25 évben rengeteget 
fejlődtek azok a gyógyszeres 
és eszközös lehetőségek, me-
lyek segítségével a koraszülött 
baba kezelését egyfelől már 
méhen belül el tudjuk kezde-
ni, a megszületés után pedig 
folytatni. Így ma már számos, 
korábban nehezen kezelhető-
nek hitt problémát képesek 
vagyunk sikeresen leküzdeni. 
A hazabocsájtott újszülötteket 
rendszeres kontrollvizsgála-
ti lehetőségekkel látjuk el, a 

felnövő gyerekeket egészen 
iskolás korukig hivatalosan is 
gondozzuk a társszakmákkal 
karöltve. 

A koraszülött babák ellá-
tása nagyon összetett fela-
dat. A szülőknek és a szakmai 
teamnek speciális gondozás-
ra, sokszor több hetet, hóna-
pot jelentő kórházi ápolásra 
kell készülni. 

A koraszülött és patológiás 
újszülött ellátási részleg 1995 
óta II-es szintű perinatális in-
tenzív centrumként működik. 
Elsődlegesen a 34. terhességi 
hét után született koraszülöt-
teket látják el, de sárgaság, fer-
tőzés, légzészavar esetén is itt 
gyógyítják a babákat 12 férő-
helyen. Az édesanyák napon-
ta többször, az édesapák dél-
után 3 és 5 között látogathatják 
gyermeküket.

Értő kezekben a koraszülöttek

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A legnagyobb kihívás a közlekedési kultúra fenntartása

Biztonságos városunk
MADARÁSZ RÉKA

Jelentősen csökkent 
az ismertté vált bűn-
cselekmények száma 
a soproni járásban az 
elmúlt nyolc évben 
– ez is elhangzott a 
közbiztonsági fóru-
mon. A rendezvényen 
a soproni rendőrkapi-
tány számolt be a tes-
tület munkájáról.

A járási közbiztonság-egyeztető 
fórum két felvonásban zajlik: 
tavasszal a soproni rendőrka-
pitány látogatja meg a járás 
polgármestereit, ősszel pedig a 
polgármesterek ülnek össze a 
Soproni Rendőrkapitányságon. 
A csütörtöki eseményen a kör-
nyék szinte összes polgármes-
tere és dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, tanácsnok 
vett részt.

– 2010 óta jelentősen csök-
kent az ismertté vált bűncse-
lekmények száma a járásban 
– tudtuk meg Szabó Jenő ez-
redes, soproni rendőrkapitány 
éves beszámolójából. – Csak-
nem felére esett vissza a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetét 
különösen befolyásoló kiemelt 
bűncselekmények száma. A 
cél ezek minimálisra szorítása. 
Markánsan csökkent a lopások 
és más vagyon elleni bűncselek-
mények száma is.

A rendőrkapitány elmond-
ta, a környező településeken 
is megnyugtató a helyzet, a 
lakosság éle-
tét felzaklató 
bűncselekmé-
nyeket meg-
felelően kezel-
ték. Kevesebb baleset történt, 
mint tavaly, ezek legfőbb oka 
az elsőbbség meg nem adása, 

illetve a gyorshajtás volt. Ren-
dezvénybiztosításról 76 esetben 
gondoskodtak, ebből a legjelen-

tősebbnek a 
VOLT Fesztivál 
számított.

– A legna-
gyobb kihívást 

Sopronban a közlekedési kul-
túra fenntartása jelenti – zárta 
az ezredes. – Rengeteg autó van 

a városban, a parkolási rendet  
összevisszaság jellemzi. Éppen 
ezért az október 1-jétől elren-
delt, fokozott közbiztonsági el-
lenőrzés keretében kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a parkolási 
rend betartására is. 

Az éves beszámoló után az ez-
redes a polgármesterek közbiz-
tonság megőrzésével kapcsola-
tos kérdéseire válaszolt.

Egy doboznyi 
szeretet

CZETIN ZOLTÁN

Sopronban négy 
helyszínen egé-
szen december 20-ig 
várják a cipősdo-
bozba csomagolt 
ajándékokat.

A Baptista Szeretetszolgálat az 
idén már 15. alkalommal hir-
dette meg a cipősdoboz-ak-
ciót. A kezdeményezés lényege, 
hogy cipősdobozba csomagolt 
ajándékokkal tegyük szebbé a 
rászoruló gyermekek karácso-
nyát. Az akció hivatalos webol-
dalán (ciposdoboz.hu) részletes 
útmutatás olvasható az ajándé-
kok elkészítéséhez. A dobozba 
kerülhetnek tiszta és kifogásta-
lan ruhaneműk, édesség, tisztál-
kodószerek és játékok is. 

– Mi már évek óta a túlkoros 
gyerekek iskolájában szoktunk 
ajándékot osztani – mondta el 
Gálné Kapás Márta, a soproni 
Baptista Pont vezetője. – Ke-
vesen vannak, akik gondolnak 
arra, hogy nemcsak négyéves 
kislányokból áll a megajándé-
kozottak köre, hiszen ezekben 
az iskolákban hattól huszon-
egy éves korig tanulnak fiata-
lok. Ezeknek a gyermekeknek 
ugyanúgy örömet okoz, ha va-
lami hasznos ajándékot kapnak.

Idén elsősorban a Koz-
mutza-iskolának gyűjtenek a 
szervezők, de az ajándékokból 
kerül Somogy megyébe, Deb-
recenbe, Záhonyba, sőt még a 
határon túli magyarlakta terü-
letekre is. Az elkészült cipősdo-
bozokat legkésőbb december 
20-ig kell eljuttatni a gyűjtőhe-
lyek valamelyikére.

Velünk maradnak
PLUZSIK TAMÁS

Az „Emelj fel emlék!” 
Alapítvány gondo-
zásában a napok-
ban tartották a Jeles 
pedagógusok Győr–
Moson–Sopron 
megyében – Értékte-
remtő életpályák című 
emlékkönyvsorozat 
kilencedik kötetének a 
bemutatóját a Berzse-
nyi Líceumban.

A kötetben 22 egykori kiváló 
pedagógus életpályája raj-
zolódik ki, köztük hatan sop-
roniak: dr. Emresz Károly, dr. 
Fried rich Károlyné, dr. Gom-
bocz Zoltán, Komlós Géza, Pálfy 
József és Pattantyús-Ábrahám 
Imre. A könyv szereplői nem-
csak a katedrán alkottak mara-
dandót: Emresz Károly, a Ber-
zsenyi Líceum tanára szerepet 
vállalt a város zenei életében. 
Komlós Géza, a belvárosi kato-
likus fiúiskola tanára ország-
gyűlési képviselőként 1945-ben 
tagja volt az Ideiglenes Nem-
zetgyűlésnek. Pattantyús-Áb-
rahám Imre professzor a negy-
venes években a győri Magyar 
Vagon és Gépgyár igazgatója 
lett, embermentő tevékenysé-
géért Izrael a Világ Igaza elis-
merésben részesítette.

– Tizenegy évvel ezelőtt 
Győrből indult el a sorozat, de 
nem szerepeltek benne sop-
roni pedagógusok – mesélte 

Miklós Horváth István, a Szé-
chenyi-gimnázium, a Hand-
ler és VasVilla nyugalmazott 
mérnök–tanára. – Felhívtam 
a szerkesztőt, aki azt mondta, 
hogy nagyon örülnének, ha va-
laki vinné a soproni vonalat, így 
lettem egyik szerzője, valamint 
szervezője a sorozatnak. 

A fotókkal illusztrált könyv-
sorozat 11 év alatt 220 pedagó-
gus életpályáját mutatta be. A 

155 szerző között szerepelnek 
egykori tanítványok, kollégák 
és családtagok is. Miklós Hor-
váth István már a következő kö-
tet anyagán dolgozik. – Baráth 
Zoltán volt az osztályfőnökünk 
a gépipari technikumban, az ő 
életpályáját szeretném fölrajzol-
ni. Továbbá „nyüstölöm” Som-
lay András tanár úrnak a gye-
rekeit, hogy írják meg a szüleik 
történetét. 

SOPRONBAN NÉGY HELYSZÍNEN VÁRJÁK AZ AJÁNDÉ-
KOKAT: a Rákóczi utcai Baptista Imaházban, a várkerületi 
Baptista Ponton és két Ferenczy János utcai oktatási intéz-
ményben, a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gim-
náziumban, valamint a Soproni Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógia Karának épületében.

„Idén kevesebb baleset 
történt, mint a tavalyi 
évben.” SZABÓ JENŐ

A közbiztonsági fórumon Szabó Jenő soproni rendőrkapitány (j) tartott 
beszámolót a környék polgármestereinek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Gelencsér Éva: Az anyaméhhez hasonló körülményeket biztosítunk a 
koraszülötteknek, így pótolhatják a méhben zajló fejlődésük utolsó heteit 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MÉDIAPARTNEREINK:

Az erdőgazdaság feladata a vad gondozása is

Vigyázat, vadászat!

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint idén a Tanulmányi 
Erdőgazdaság a Soproni-hegység-
ben három terelővadászatot tart. 
Ilyenkor a biztonság érdekében a 

főbb útvonalakat lezárják, és a veszélyre táb-
lákkal is felhívják a figyelmet.

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-
nek (TAEG Zrt.) a természetvé-
delem, az erdőgazdálkodás, a 
parkerdő fenntartása mellett 
feladata a vadgazdálkodás is. A 
téli időszakban gondoskodnak 
a Soproni-hegységben élő fajok 
etetéséről, illetve a jogszabály-
ban előírt vadászati terv teljesí-
téséről. Ez utóbbi azt is jelenti, 
hogy a vadászat révén szabályoz-
zák a vadállományt. 

– A tanulmányi erdőgazda-
ság idén még három terelőva-
dászatot szervez, ezeket decem-
berben fogjuk megtartani, az 
időpontról a későbbiekben tá-
jékoztatjuk a lakosságot – tud-
ta meg lapunk Bánáti Lászlótól, 
a TAEG Zrt. parkerdei és kom-
munikációs igazgatójától. – Az 
egyik a Muckon, a másikak pe-
dig Görbehalom és Brennberg-
bánya térségében lesznek. Az 

esemény nappal, reggel nyolc 
órától délután négy óráig tart, 
erre pedig az erdei utak men-
tén kihelyezett plakátokkal hív-
juk fel az arra járók figyelmét. 
A biztonság érdekében a vadá-
szat napján lezárjuk a főbb út-
vonalakat, és mindenhol egy őr 
ad tájékoztatást.

Bánáti László hozzátette, a 
terelővadászaton legfeljebb 
huszonöt puskás vehet részt, 
hozzájuk társulnak a hajtók, il-
letve a kutyájuk. – A cél az ál-
lomány szabályozása mellett 
az, hogy a lakott területek kö-
zeléből az erdő mélyére terel-
jük a vadat – folytatta a szak-
ember. – A Soproni-hegység 
állatvilága is sokszínű. A róka, 
a borz, a vaddisznó mellett jól 
érzi magát az őz és a szarvas is. 

Az pedig mindannyiunk közös 
érdeke, hogy ezt a sokféleséget 
megtartsuk. 

Fontos: a városhoz közeli park-
erdőben semmilyen vadászatot 
nem tartanak! Így ilyenkor, a téli 
időszakban bátran felkereshet-
jük például az Károly-magasla-
tot, az Ojtozi sétányt, a Fáber 
rétet, a harkai lőteret. A szabá-
lyokat azonban mindenkinek 
be kell tartania. Akik kutyával 
sétálnak, futnak az erdőben, az 
állatot pórázon kell vezetniük! 
Gyakran előfordul, hogy egy 
nem megfelelően betanított 
és szabadon hagyott eb elsza-
ladt a gazdájától, majd egy vad 
nyomába ered. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy az ilyen találko-
zásokból a legtöbbször nem a 
kutya kerül ki győztesen...

Németh Ervin: Mindörökké Júlia
November 28., szerda, 15 és 17 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 29. 15 és 17 óra, novem-
ber 30. 15 és 17 óra 

Cukor blues – a cukorbetegség 
világnap margójára

November 28. 18.30, pedagógusok művelődési háza 
Horváth-Szováti György előadása

Táncház a Romungro Gipsy Banddel
November 28. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Mikulás-váró ügyes kezek
November 29., csütörtök 15.30, Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár

Székelyföld-est
November 29. 18 óra, Liszt-központ
Beszélgetés a legnagyobb példányszámú magyar iro-
dalmi folyóiratról és az erdélyi könyvkiadásról

Soproni Advent
November 30-tól december 23-ig 
Fő tér és Várkerület

Kaláka koncert Eszterházán
November 30., péntek 18 óra, Fertőd, Esterházy-kas-
tély, Marionettszínház
Válogatás 50 év dalaiból

Trio Balkan Strings
November 30. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Paddy and the Rats
November 30. 20 óra, Hangár Music Garden 
Vendég: Fatal Error

Hűség napi rockest
December 1., szombat 19 óra, Hangár Music Garden
P.Mobil/ Hungarica/ Brazzil/ Ostoros

Mongooz and the Magnet
December 1. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kisvakond segít 
December 2., vasárnap 9.15 és 11 óra, Liszt-központ
Bábjáték és könyvvásár

Péter és a farkas
December 2. 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
Szimfonikus zene gyerekeknek: közreműködik a Sop-
roni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, zenei vezető: 
Oberfrank Péter

Sisi ruhatára
December 2. 17 óra, Liszt-központ, Munkácsy-terem 
Erzsébet királyné újraálmodott ruhái (Czédly Mónika 
ruhatervező kiállítása)
Nyitva tartás: december 3-tól január 6-ig naponta 10 és 
18 óra között. 

Adventi gyertyagyújtás
December 2. 17 óra, görbehalmi bányászmúzeum

Quimby Teátrum
December 2. 19 óra, Liszt-központ

Bibliai szabadegyetem 
December 3., hétfő 17 óra, pedagógusok műve-
lődési háza 
Téma: A helyes ítélkezés 

Hobo: „Tudod, hogy nincs 
bocsánat!”

December 3. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Pilát Gábor előadása
December 4., kedd 18 óra, Elit mozi 
Tiszta érzelmek, zavaros kapcsolatok

Scarbantia és körzete 
színesfémművessége

December 5., szerda 17 óra, pedagógusok műve-
lődési háza 
Dr. Gömöri János előadása

Crescendo bérlet
December 5. 18 óra, Liszt-központ
Michael Haydn, Antonín Dvořák művei és 
Ghymes-dalok

Mit vár el tőlünk az élet?
December 5. 19 óra, pedagógusok művelődési háza 
Kadlecsik Zoltán mentálhigiénés szakember előadása

Magyar várfalak
December 20-ig látható, Ligneum látogatóközpont
Kiállítás S. Huszár Lilla akvarelljeiből

A Soproni-hegység állatvilága sokszínű, a róka, a borz, az őz és a szarvas mellett jól érzi magát itt a 
vaddisznó is FOTÓ: SOSZTARICH KRISZTIÁN

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Zsidó Polgári Otthon
Csatkai Endre utca 6. (egy-
koron VIII. Frigyes dán király 
utca, majd Múzeum, illetve 
Képezde utca)

Az épület eredeti, hivatalos 
neve: Zsidó Polgári Otthon, 
de a köznyelvbe izraelita 

aggok háza néven vonult be. 
A jeles soproni építész, Füre-
di Oszkár tervei alapján ki-
vitelezett épületet 1933-ban 
avatták föl, az ünnepélyes át-
adáson Pollák Miksa sopro-
ni neológ főrabbi mondott 
köszöntő beszédet. 1944. 

április 7-én a Székesfehér-
várról Sopronba vezényelt 
Röckeisen SS-őrnagy felosz-
latta mind az ortodox, mind 
a neológ hitközséget, és eb-
ben az épületben rendezte 
be a Geheime Statspolizei, a 
rettegett Gestapó helyi köz-
pontját. A pincékben kínzó-
kamrákat létesíttetett, az 
egyik, általa fekete humorral 
„pénzverdének” is nevezett 
helységben a vagyonos pol-
gárokat gyakran eszmélet-
lenre verette, hogy megtud-
ja, hová rejtették a pénzüket, 
az értékeiket. A második vi-
lágháborút követően előbb 
olajipari kutatóintézet mű-
ködött az épületben, majd az 
1959-ben, a Tárczy-Hornoch 
Antal akadémikus által alapí-
tott Geodéziai Kutató Labo-
ratórium vette birtokba. Ma 
a Magyar Tudományos Aka-
démia Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközpont 
Geodéziai és Geofizikai Inté-
zetének egyik épülete. FOTÓ 

ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

December 9-től lép élet-
be az új vasúti menetrend, 
amely több soproni vona-
tot is érint. A Soprontól Bu-
dapest Keleti pályaudvarig 
közlekedő Scarbantia Inter-
City menetideje 12 perccel 
csökken, mivel Csornán 
már nem kapcsolják ösz-
sze a Szombathely felől ér-
kező InterCityvel. A vonat 
Sopronból a jelenlegihez 
képest 17 perccel később, 
6.25-kor indul és 8.54-kor 
érkezik meg a Keletibe. A 
Budapestről 19.10-kor in-
duló InterCity-vonat Csor-
nától közvetlen eljutást 
biztosít Sopron és Szom-
bathely irányába is. A Sop-
ronba közlekedő kocsik a 
vonat elején, a szombat-
helyiek pedig a vonat vé-
gén lesznek majd. Az In-
terCity-közlekedés mellett 
a regionális forgalomban 
is több változás várha-
tó. A reggeli órákban több 
Soprontól Győrig, illetve 
Győrtől Sopronig közleke-
dő személyvonat menet-
rendje módosul, a Sopron 
– Szombathely – Pécs kö-
zött közlekedő személyvo-
nat pedig több helyen meg-
áll. A GYSEV Zrt. ezért arra 
kéri utasait, hogy a menet-
jegyváltást megelőző na-
pokban előre tájékozódja-
nak a www.gysev.hu hon-
lapon vagy a vasúttársaság 
telefonszámán (577-212).

Menetrend-
változásOlvasónk javaslatára ezentúl már személyesen is leadhatják a ke-

resztrejtvény, illetve a képrejtvény megfejtéseit játékosaink. Ezentúl 
nemcsak e-mailben és postán, hanem a Liszt-központ (Liszt Ferenc 
utca 1.) portáján elhelyezett dobozban is várjuk az olvasók leveleit. 

Személyesen is leadhatja
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Sokan beszélgetnek, vitatkoznak 
azon, hogy mikor kezdődjön egy-
egy ünnepre a külső, sokszor látványos felkészülés, 
vagy hogy mikor kezdjék árusítani az üzletek és a be-
vásárlóközpontok az ünnepekhez tartozó terméke-
ket. A várakozásnak – legyen szó akár karácsonyról, 
vagy húsvétról, vagy bármilyen személyes ünnepről – 
sokkal fontosabb a lelki, érzelmi oldala, de ezt a mai 
világban sajnos egyre inkább felülírja a kereskedelem 
haszonszerző érdeke. A polcok az indokoltnál sokkal 

előbb megtelnek áru-
val, és ahol megtehetik, 
külön „karácsonyi vagy 
húsvéti vásárt” rendez-
nek, hogy az üzletbe 
betérők minél nagyobb 
csábításnak legyenek 
kitéve. Persze nem íté-
lem el a kereskedőket, 
hiszen nekik az az ér-
dekük, hogy minél na-
gyobb legyen a forgal-
muk és így a nyeresé-

gük, de akarva-akaratlanul is belehajszolnak minket 
a sokszor felesleges és idő előtti vásárlásba. Ilyenkor 
mintha felpörgetnék az időt: gyere gyorsan, válaszd 
ki (akár hitelre is a nagyobb értékű dolgot, nem baj, 
ha erőn felül eladósodsz), vidd haza minél előbb, az-
tán gyere vissza, nehogy más megelőzzön! Mi meg 
kapkodjunk a fejünket, s az ajándékokra szánt ösz-
szeg csak növekszik és növekszik… Ilyenkor, kará-
csony előtt például még nem gondolunk a szürke és 
hosszú téli hónapokra, nem gondolunk arra, hogy 
milyen keserves tud lenni a pénzszűke januárban és 
februárban. Persze nem mindenkit érint meg a „szí-
nes varázsgömbök” csillogása, sőt egyre többen vá-
sárolnak tudatosan, de még mindig sokan lépnek 
újra és újra a felesleges vásárlás csapdájába, amiből 
csak nehezen tudnak kikeveredni, talán csak a kö-
vetkező nagy ünnepig… Arról sincs egyértelmű véle-
mény, hogy – karácsony közeledvén – mikor gyúl-
janak fel az adventi fények. Van ahol már fényárban 
úszik a település, és már javában tart az adventi vá-
sár, máshol csak a karácsony napját megelőző ne-
gyedik vasárnaptól kezdődik a várakozás, igazod-
va a hagyományokhoz, s a lelki felkészüléshez. Így 
lesz ez Sopronban is, mert december elsején öltö-
zik fénycsodába a város. Ezekben a hetekben – ami-
kor betölti az utcákat és a tereket a forralt bor vaníli-
ás illata – jó lesz esténkét nagyokat sétálni, élvezni a 
forgatagot, gyönyörködni a fények játékában (megfi-
gyelték, hogy a fénytörés milyen, a képzeletet felül-
múló csodás alakzatokat hozhat létre?), megkóstol-
ni a frissen sült pecsenyéket, és bámulni a színpadon 
szereplő soproni gyerekek tehetségét. Ilyenkor ta-
lán nem hasít majd a szívünkbe, hogy ezt, meg azt, 
meg amazt is vásárolni kellene még. A pillanat va-
rázsa sokáig elkísér bennünket. Az advent egy kicsit 
az önmagunkkal való elszámolás, az egymásra talá-
lás időszaka is, és a csendes várakozásé. Ezekben a 
napokban többek és jobbak leszünk korábbi önma-
gunknál, és ez többet ér minden felesleges és drá-
ga ajándéknál, hiszen egyetlen olyan bolt sincs a vi-
lágon, ahol ezek az érzések megvásárolhatók.

„Az advent egy kicsit 
az önmagunkkal való 
elszámolás, az egy-
másra találás idő-
szaka is, és a csen-
des várakozásé. 
Ezekben a napok-
ban többek és jobb-
nak leszünk korábbi 
önmagunknál...”

Horváth Ferenc jegyzete

Egymásra 
találni

A diákok sok újdonsággal találkoztak a tanműhelyekben

Szakmák délelőttje

KÖVES ANDREA

Nagy sikert aratott a pályaválasztás előtt álló 
7–8. osztályos diákok körében a szakmák dél-
előttje elnevezésű interaktív program. 

A Soproni Szakképzési Centrum 
mind a hat tagintézményében 
számtalan szakmát ismerhet-
tek meg a diákok testközelből, 
bepillanthattak a tanműhe-
lyekbe, kipróbálhatták az esz-
közöket, és saját maguk is készít-
hettek munkadabokat.

A jó szakma a siker titka! – ezt a 
szlogent választották a szervezők 
a szerdai rendezvény mottójá-
nak. A nagy érdeklődés is mutat-
ja: egyre nagyobb a különböző 
szakmák népszerűsége, ám a szü-
lőknek és a diákoknak nem egy-
szerű választani a széles palet-
tából, ezért tárta ki kapuit a Fáy 
András Két Tanítási Nyelvű Gaz-
dasági Szakgimnázium, a Hand-
ler Nándor Szakképző Iskola, az 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi, 

Vendéglátó Szakképző Iskola, a 
Vas- és Villamosipari Szakképző 
Iskola és Gimnázium, a fertődi 
Porpáczy Aladár Szakképző Is-
kola és a kapuvári Berg Gusztáv 
Szakközépiskola. 

A VasVillában a négy szakgim-
náziumi ágazat, az informa-
tika, a gépészet, a közlekedés-
gépészet és a sportképzés is 
bemutatkozott, illetve a szak-
középiskolai kínálatba, a vil-
lanyszerelő, a gépi forgácsoló, 
valamint a központifűtés- és 
gázhálózat-rendszerszerelő kép-
zésekbe is belekóstolhattak az 
érdeklődők. 

– Nagyon hasznosnak tartom 
a szakmák délelőttjét, mert a mai 
hetedik és nyolcadik osztályos 
diákok többsége nem tudja, hogy 

milyen szakmát válasszon, nem 
is ismeri a lehetőségeket, itt kör-
be néznek, felpattan a szemük, új 
ötleteket meríthetnek – mond-
ta Andrássy Klára ének–magyar 
szakos tanár, aki a Lackner-isko-
lából érkezett diákjaival a Vas-
Villába. Tanítványa, Körmendi 
Kamilla is lelkesen nyilatkozott 
a nyílt napról: – Nagyon tetszik 
a program, sok újdonsággal ta-
lálkoztam, szakmát szeretnék 
választani a továbbtanulás so-
rán, de nagyon nehéz eldönteni, 

hogy mi is az, ami majd az em-
bert felnőttként tényleg érdekel-
ni fogja. Nekem most itt a sport-
képzés és az autószerelői ágazat 
tetszett leginkább. 

Bokor Ákos igazgató is azt ja-
vasolja a diákoknak, hogy válasz-
szanak szakmát. Úgy véli, hogy 
a szakgimnáziumi képzés igazi 
konkurenciája lehet a gimnáziu-
moknak, hiszen a diákok ugyan-
úgy megszerzik az érettségit, de 
biztos pontként egy szakma is a 
kezükben lesz.

A szakmák délelőttje után 
csütörtökön pályaválasztási 
kiállítással folytatódott a diá-
koknak szóló programsorozat. 
A Liszt-központban tartott ese-
ményen közel 1000 érdeklődő 
nézte meg a soproni iskolák 
mellett a környékbeli intézmé-
nyek standjait.

17. alkalommal rendezték meg 
Sopronban az általános iskolá-
sok továbbtanulását, szakmavá-
lasztását segítő pályaválasztási 
kiállítást. – Ez nemcsak a fiatalok 
ügye, ez mindenki közös ügye, 
mert a gazdaság fejlődésének a 
záloga, hogy a diákok szakmát 
tanuljanak – mondta a rendez-
vény megnyitóján a szervező 
Győr–Moson–Sopron Megyei 
Kormányhivatal kabinetveze-
tője. Horváth Lajos hozzátette: 

a szakképzés átalakításával a 
kormány azon dolgozik, hogy 
a szakemberhiányt orvosolja. 

– Nem szabad pazarolni az 
időt! Fontos, hogy a diákok jó 
döntést hozzanak, olyan szak-
mát válasszanak, amiben ké-
sőbb sikeresek lesznek – tette 
hozzá dr. Farkas Ciprián városi 
tanácsnok. 

A rendezvényen Horváth Vil-
mos, a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint Károlyi 
Gyula, az ipartestület elnöke 
is a szakmatanulás fontosságát 
hangsúlyozta. Kuntár Csaba, a 
soproni szakképzési centrum 
szakmai főigazgató-helyette-
se pedig a képzési paletta sok-
színűségéről is beszélt. 

A kiállításon a szakképző is-
kolák mellett több munkáltató 

és egyéb szolgáltatást, informá-
ciót nyújtó szervezet is standot 
állított fel. A népszerű, keresett 
szakmák mellett a hiányszak-
mákat is bemutatták, ugyanak-
kor az iskola utáni életről és az 
elhelyezkedési lehetőségekről 

is hallhattak a fiatalok. Érde-
kes színfolt volt az önismereti 
szoba, ahol kipróbálhatták az 
érdeklődők, hogy hogyan vi-
selkednének egy állásinterjún 
– mindezt kamerával is rögzítet-
ték, a felvételt pedig elemezték. 

A VasVillában a szakgimnáziumi ágazatba és a szakközépiskolai kínálatba is belekóstolhattak az érdeklődők 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Focizó robotok: interaktív standok  
a pályaválasztási kiállításon FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A jó szakma felér egy diplomával

NYÍLT NAPOK: A Roth-iskola november 29-én, csütörtö-
kön 12.30-tól, valamint december 12-én 12.30-tól tart nyílt 
napot. Az Eötvös-iskolában december elsején a nyílt órákat, 
december 5-én 15 órakor pedig a nyitott kapuk napját ren-
dezik meg. A Széchenyi-gimnáziumban november 29–30-
án lesz a beiskolázási tájékoztató, a központi írásbeli vizsgá-
ra pedig december 7-ig kell elküldeni a jelentkezést a 7. és 9. 
évfolyamra készülőknek. A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Lí-
ceum) Gimnázium és Kollégiumban november 29-én, csü-
törtökön délelőtt 8.00–11.35 között várják az órákra a nyol-
cadikosokat, 17 órakor pedig szülői tájékoztatót tartanak. 

AZ ÁLLÁSKERESŐKRŐL SZÁMOKBAN: Októberben a pályakezdő álláskeresők száma megyénkben 177 fő, a soproni járás 
területén mindössze 27 fő volt. A keresett szakmák Sopron környékén jelenleg az ács, bádogos, hegesztő, csőszerelő, fém-
megmunkáló, karosszéria-lakatos, CNC-gépkezelő, villamossági szerelő, targoncavezető, tehergépkocsi-vezető, festő és má-
zoló, pincér, szakács, hentes, cukrász, fodrász, bolti eladó, szociális gondozó, ápoló, dajka, társadalombiztosítási ügyintéző.

RÖVIDEN

Százéves főhadnagy 
100. születésnapja alkalmából ismerték el az Ausztráliá-
ban élő Fazekas Sándort. Az egykori soproni főhadnagyot 
a Vitézi Rend Ausztráliai és Új-Zélandi Törzsszék megala-
kulásának 50. évfordulója alkalmából tartott megemlé-
kezésen köszöntötték Melbourne-ben. Dr. Mikola István, 
Magyarország nagykövete a Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt kitüntetés mellett átnyújtotta Fazekas Sándornak 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, illetve Németh Szi-
lárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, 
miniszterhelyettes oklevelét és az általuk adományozott 
huszárszobrot is. Az ünnepeltet Fráter Olivér sydneyi és dr. 
Kálmán László melbourne-i vezető konzul is köszöntötte. 

Bemutatkozik a Cédrus
A Soproni Irodalmi Társaság december elsején, szomba-
ton 18 órakor a Várkerület Galériában (Várkerület 19.) be-
mutatja a Cédrus könyvesboltot. A rendezvényen a keres-
kedés működtetőivel, Tisza Zsuzsával, Molnár Tímeával, 
Csukás Bélával Darabos Enikő irodalomtörténész, kritikus 
beszélget. Közreműködik csellón Rea. A belépés díjtalan. 

›
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Napkeltétől napnyugtáig használhatók a futtatók

Kutyatartás felelősen

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A szakember szerint egyre tudatosabbak a 
soproni kutyatartók, ennek ellenére fontos 
odafigyelni a szabályok betartására. Sok kel-
lemetlen szituációt meg lehet előzni például 
azzal, ha az utcán pórázon sétál a kutya. 

Kutyát tartani különleges 
élmény, de komoly felelősség 
is. A szabályok szerint kutyát 
közterületen csak pórázon sza-
bad sétáltatni, a tömegközleke-
dési eszközökön pedig szüksé-
ges a szájkosár is. Bár a játszó-
terek kerítésén is jelzik, hogy az 
ebek nem mehetnek be, ennek 
ellenére sokan megszegik a 

szabályokat. Pedig a szabadon 
szaladgáló, kószáló eb zavar-
hatja a gyalogosokat, a par-
kokban a babakocsis szülőket, 
ráadásul a fel nem takarított 
kutyaürülék (például a játszó-
téren) egészségügyi problémát 
is okozhat. 

– A lakásban tartott ku-
tyának is megvan a maga 

mozgásigénye, szükséges, hogy 
naponta legalább egyszer a gaz-
dája kivigye sétáltatni – mondta 
el lapunknak Kozák Enikő ku-
tyakiképző. – Az állat tartása 
felelősséggel és kötelezettsé-
gekkel is jár. Lényeges, hogy ne 
éljünk vissza a kutya érzéseivel, 
ne rajta töltsük ki a mérgünket! 
A házi kedvencünk nevelésével 
érhetjük el, hogy „szót fogad-
jon”, azaz hallgasson a gazdára. 
Az állatnak is meg kell szoknia 
a környezetet: nem szaladhat 
például a mellettük elhaladó 
kerékpáros vagy egy másik 
kutya után. 

Mint megtudtuk, Sopronban 
három helyen lehet szabadon 

elengedi a kutyákat. Napkeltétől 
napnyugtáig használhatóak a Je-
reván-lakótelepen, a Tómalmon 
és a Felsőbüki Nagy Pál utcában 
lévő kutyafuttatók.

A szakember tapasztalatai 
szerint a soproni gazdák egyre 
tudatosabbak, és odafigyelnek 
arra, hogy biztonságosan sé-
táltassák, futtassák a kedven-
ceiket. – Mielőtt a kutyatartás 
mellett döntenénk, alaposan és 
jól gondoljunk át, hogy ez mi-
lyen feladatokkal jár! – hívta fel 
a figyelmet Kozák Enikő. – Egy 
kutya folyamatosan igényli az 
ember jelenlétét. Állatot nem 
egy-két hónapra, hanem egy 
életre választunk.

Zöld Sopron

BORSODI 
ZSUZSA
KERAMIKUSMŰVÉSZ

ADVENTI TÁRLATA 
A SOPRONBÁNFALVI KOLOSTORBAN

MEGNYITÓ:  DECEMBER 2.  
 vasárnap, 11.00
MEGNYITJA: Tóth Éva újságíró, az Eszterháza 
  Központ kommunikációs igazgatója

KÖZREMŰKÖDIK: Fodor Gábor fuvolaművész

 Collegium Musicum   
 Jaurinense kórus

A kiállítás január 20-ig tekinthető meg.

BORSODI ZSUZSA 1947. november 1-én született Pető-
házán. Kerámia szakon végzett, Sándor István kerami-
kus és Lénárdt Mihály tanítványaként. A pályán való 
elindulása óta számos önálló és nemzetközi kiállítása 
volt, többek közt Sopronban, Győrben, Wiener Neus-
tadtban (Bécsújhely), Japánban, Új-Kaledóniában vagy 
éppen Lengyelországban. Tagja a Soproni Képzőművé-
szeti Társaságnak. Legutóbb a soproni Munkácsy-te-
remben rendezett életmű kiállításán láthatta műveit 
a közönség 2017 márciusában.

9400 Sopron, Kolostorhegy u. 1. • Tel.: (+36) 99 505 895
info@banfalvakolostor.hu • www.facebook.com/kolostor

Hol a kutya helye?

ANTAL SZEBASZTIÁN:
Szigorúan a kertes ház-
ba való a kutya! Igaz, van-
nak olyan kitenyésztett faj-
ták, amelyeket lakásban is 
lehet tartani. Fontos, hogy 
minden ebnek van mozgás-
igénye, ezért rendszeresen 
sétáltatni kell őket!

BARTHA BEÁTA:
Abban a panel lépcsőház-
ban, ahol lakom, több csa-
ládnak is van kutyája. Én 
viszont sajnálnám a négy 
fal között tartani őket. Ha 
majd lesz kertes házam, ak-
kor biztosan lesz kutyám is, 
de addig a tartásra nem is 
gondolok. 

FÖLDES KATALIN:
Három különböző faj-
ta kutyát tartunk a csalá-
di házunkban, hiszen ilyen 
helyre valók az állatok. Az 
udvaron nyugodtan mo-
zoghatnak, és folyton a sza-
bad levegőn vannak.

PETŐFALVI ZSOLT: 
Bár kertes házban lakom, 
de jelenleg macskát tar-
tok. Ez is van olyan ara-
nyos, mint egy kutya. Sze-
rintem a szabadba valók az 
ebek és nem a bezártságba, 
ahol sokszor napközben is 
egyedül vannak.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Fűtsön figyelmesen!

A felmérések szerint hazánk-
ban átlagosan – kisebb-nagyobb 
intenzitással – hét hónapon át 
kell fűtenünk a házunkat, laká-
sunkat. A háztartásokban fel-
használt energia 50–70 száza-
léka is erre megy el. Így nagyon 
nem mindegy, hogy hogyan 
fűtünk, kis odafigyeléssel jelen-
tős összeget spórolhatunk 
meg. Energiafelhasználásunk 
takarékossága a szigetelésen, 
a fűtési rendszerek korszerűsí-
tésén, a nyílászárókon és saját 
magunkon múlik.

A helyiségek nappali vagy 
éjszakai hőmérsékletének sza-
bályozásával sok energiát lehet 
megtakarítani. Tény, hogy 1 Cel-
sius-fokkal alacsonyabb hőmér-
séklet 5–6 százalékkal csökkenti 
az energiafelhasználást. 

A nappaliban megfelelő a 20 
fok, de a gyerekszobában 22 fok 
is lehet, a hálószobában viszont 
elég, ha 18 fokot tartunk. Nappal 

a hálószobában nemigen tartóz-
kodunk, éjszaka pedig egészsé-
gesebb, kellemesebb az alvás, ha 
nincs meleg. A fürdőszobában 
22 fok a megfelelő hőmérséklet 
nap közben.

Ne szárítsunk radiátoron, és 
ne tartsunk ott semmit! Ezzel 
szabaddá tesszük a meleg le-
vegő áramlását, és jobb lesz 
a hőérzetünk, 
mintha csak szi-
várogna a meleg. 
Ha nem vagyunk 
otthon, akkor lej-
jebb csavarhat-
juk a fűtőtest 
szabályozását.

Az alacsonyabb hőmérséklet 
melegebbnek tűnik, ha eléggé 
párás a levegő. A fűtött szobák-
ban tegyünk enyhén sós vízzel 
telt tálkát a radiátor mellé, vagy 
használhatunk párologtató ké-
szüléket is. Tartsunk 40–60 szá-
zalékos páratartalmat a lakásban, 

ez ideális az egészségünk szem-
pontjából, és a hőérzetünk miatt 
is szükséges. A szobanövények is 
párásítanak a lakásban.

Szellőztessünk rendszeresen 
a fűtési szezon alatt is! Ennek 
legjobb módja az, ha naponta 
kétszer 3–5 percre szélesre tár-
juk az ablakot, hogy az egész 
lakás levegője kicserélődjék, 

de ennyi idő 
alatt a falak, tár-
gyak még nem 
hűlnek le. Ez a 
módszer sokkal 
célravezetőbb, 
mintha hosszú 
időn át résnyire 

nyitva tartanánk az ablakot, hi-
szen ekkor folyamatosan távo-
zik a meleg. A szellőztetés alatt 
természetesen állítsuk le a fű-
tést! Éjszakára érdemes elhúzni 
a vastag függönyt és lehúzni a 
redőnyt, mert ezzel szigeteljük 
az ablakot.

Mielőtt a kutyatartás mellett döntenénk, alaposan gondoljunk át, hogy ez milyen feladatokkal jár!  
– vallja Kozák Enikő kutyakiképző (felvételünkön középen) FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kis odafigyelés-
sel és néhány 
hasznos tanács 
betartásával, 
adott esetben a 
fűtési szokása-
ink megváltozta-
tásával jelentős 
összeget takarít-
hatunk meg.

Szellőztessünk naponta a fűtési szezon alatt is! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: NÉMETH PÉTER

„Az alacsonyabb 
hőmérséklet mele-
gebbnek tűnik, ha 
eléggé párás a 
levegő.”
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Quimby Teátrum a Lisztben
A nagy koncertek hangulatát lecsendesítve 
három év után a Quimby visszatér a színhá-
zakba játszani. A Quimby Teátrum turné kere-
tében december 2-án este hét órakor lép fel 
az együttes Sopronban, a Liszt-központban.

A Quimby Teátrum koncerttur-
néban a népszerű együttes for-
mabontó színházi környezetben 
játssza el azokat a dalaikat, ame-
lyek ebben a közegben élhetnek 
igazán. Megszelídülve, új irányt 
és célt adva a számoknak. Csen-
desebb rockbuli lesz ez, hamisí-
tatlan Quimby-érzéssel.

A Quimby idén már játszott 
szimfonikus zenekarral, cirku-
szi artistákkal, láthattuk dalait 
képként, most pedig az őrületes 
fesztiválszezon után a nagyszín-
padokról a meghittebb terekbe 
költözik. A turné keretében Sop-
ronba érkezik a zenekar.

– Előkerülnek a finomabb 
dalok, amelyek a zajos közeg 
helyett a megszentelt figye-
lemre vágynak, és a színház 
intim közegében bontakoz-
hatnak ki igazán, de itt akár a 
koncerteken gyakran elkiabált 
számok is színházi gúnyát ölt-
hetnek. A szereplők gondtalan 
ul belefeledkezhetnek a játékba, 
míg a közönség nyugodtan 
elmélyedhet az elé tárt világban 
– mondta Varga Livius a turné 
megkezdése előtt. A zenekar 
egyik motorjával a soproni kon-
cert előtt beszélgettünk (lásd a 
9. oldalon lévő interjút).

Színházi karnevál Sisi újraálmodott ruhái

Szilveszterkor is karneváli hangulat várja a nézőket a Soproni Petőfi 
Színházban. Az Egy éj Velencében című nagyoperett megtalálta az 
utat a műfajt szerető soproni közönséghez. A nézők december 29-én, 
30-án és 31-én bérletszünetben is megtekinthetik Strauss népszerű 
művét a leghűségesebb város teátrumában.

Szolnoki Tibor és Zsadon And-
rea az általuk 1992-ben alapí-
tott Operettvilág Együttessel 
mutatták be prof. dr. Robert 
Herzl rendezésében az Egy éj 
Velencében című produkciót. 
A Soproni Petőfi Színházban 
is az eredetileg színpadra állí-
tott előadás alapján dolgoztak 
művészeti vezetőként, s játsza-
nak is az operettben.

Amikor arról kérdeztük a 
művészházaspárt – akik élet-
műdíjat vehettek át a magyar 
operett napján –, miért nem 
hisznek a modernizált operett-
ben, Szolnoki Tibor azt vála-
szolta, szerinte akkor műkö-
dik jól ez a műfaj, ha azt az 

arisztokratikus, elegáns világot 
is be tudják mutatni az előadá-
sokban, amely ezt a korhangu-
latot jellemezte. Úgy véli, ha jól 
játsszák az operettet, akkor az 
ma is képes modernné válni. 
Szerintük csak akkor hiteles az 
üzenet, ha hiteles környezetben 

képes hatni. Ehhez a hatáshoz 
persze már szükségesek a ma 
technikai eszközei, látványvi-
lága, a korszerű hangszerelés, a 
leporolt, jól mondható szöveg, a 
modern játék és persze a megfe-
lelő színvonalú éneklés. S ekkor 
hat az operett varázslata.

Bár történeti források nem igazolják, hogy a 
magyarok királynéjaként tisztelt Sisi (az osztrá-
koknál Sissi!) valaha megfordult volna Sopron-
ban, de az biztos és igazolható, hogy a sopro-
niak nagy rajongással tisztelték a császárnét. 

A december 3-án a Munkácsy-te-
remben nyíló tárlat – melynek 
anyaga a gödöllői kastélyból 
érkezik – számos reprezenta-
tív helyen megfordult már a 
nagyvilágban. A ruhákat Czédly 
Mónika tervezte és alkotta ere-
deti festmények, fotók és törté-
neti kutatások eredményeként. 

A legkorábbi ruha a 15 éves 
Erzsébet kockás hernyóselyem 
taft kosztümje, de lesz itt lovag-
lóruha és báli öltözékek sora. Az 
egyik legismertebb és a magya-
rok körében legnépszerűbb öltö-
zék az a magyaros díszruha lesz, 
amit 1855-ben meg is festettek: 
rózsaszín taft szoknya ezüst 
hímzéssel, ezüstköves díszma-
gyar felsővel. A legtöbb figyel-
met a koronázási ruha kapja: 
gyöngyökkel, fátyollal, éksze-
rekkel és 3,5 méteres uszállyal. 

A kiállított ruhák látványa 
és a hozzá kapcsolódó történe-
tek a „viseléskultúra” világába, 
az udvari etikett és a főúri pro-
tokoll rejtélyes viszonyaiba is 
bepillantást engednek. Igazi 
családi programlehetőség ez 
a kiállítás, amely egészen víz-
keresztig szinte minden nap 
látogatható. Jó program tehát 
ez az ünnepekre hazatérő csa-
ládtagoknak és a városunkban 
pihenő szállóvendégeknek is. 

December 3. és január 6. 
között (szenteste és szilveszter 
kivételével) minden nap 10 és 18 
óra között lesz nyitva a Munká-
csy-terem, bejáratát a Petőfi tér 
felől keressék. 

Az advent heteiben min-
den vasárnap délután kínálnak 
különleges kísérőprogramokat 
a Sisi ruhái között.

SZEREPLŐK Az előadásban Vadász Zsolt, Teremi Trixi, Do-
moszlai Sándor, Denk Viktória, Sipos Marianna, valamint a 
soproni társulat ismert művészei: Savanyu Gergely, Ács Ta-
más, Molnár Anikó, Papp Attila, Major Zsolt, Farkas Tamás, 
Szalai Dóra, Rovó Péter, Galkó Balázs, valamint Szabó Lász-
ló lépnek még színpadra, kiegészülve a népes kórussal. A 
koreográfus Demcsák Ottó, a díszlet Frieder Klein, a jelmez 
Tóth Barna nevéhez fűződik. A zenei vezető és karmester 
Oberfrank Péter, a másik karmester Tassonyi Zsolt.

KÍSÉRŐPROGRAMOK  
ÉS FINISSZÁZS
December 9-én „Ékességek 
délutánja” lesz, amikor 3-tól 
6-ig öt soproni ékszerter-
vezővel és kollekcióikka-
lal ismerkedhetnek a láto-
gatók – és karácsony előtt 
ez ötletadó is lehet höl-
gyeknek és uraknak egya-
ránt. Edőcs Márta, Lendvay 
Márta, Renner Erika, Szittner 
(Szomjas) Violetta és Sző-
ke Judit hozza el ékszere-
it csak egyetlen délutánra: 
9-én öt kiállítóval tehát ga-
rantáltan páratlan lesz a kí-
nálat a Munkácsyban.
December 13-án 17 óra-
kor (amikor a magyar nép-
hagyományban a Luca szé-
két kezdték el faragni) mi az 
európai nőt keressük. Sisi-
ről mint a XIX. század nő-
ideáljáról, mint anyáról és  
mint diplomatáról is beszél 
nekünk a Soproni Múzeum 
igazgatója, dr. habil. Tóth 
Imre – nem csak nőknek!
December 16-án egy igazi 
zenei csemege lesz a kiál-
lítótérben: Bódás Zsuzsan-
na zongoraművész a sop-
roni szimfonikusok tagjaival 
kamarakoncertet tart 17 órai 
kezdettel. 
A tárlat zárónapján, janu-
ár 6-án pedig egy Sisi éle-
téről szóló pódiumműsor-
ral búcsúzunk a kiállítástól. 
A finisszázs délutánján Sisi 
szerepében Vilman Melin-
da lesz látható. Mindezen 
programok a kiállítás be-
lépőjegyével látogathatók. 
Belépés (vagy férőhely) az 
érkezés függvényében lesz, 
szóval ha szeretnének részt 
venni a kísérőprogramokon, 
időben induljanak el a va-
sárnapi ebéd után!

Szolnoki Tibor: ha jól játsszák az operettet, akkor az ma is képes modernné válni

A népszerű együttes formabontó színházi környezetben játssza el  kedvelt dalait

A ruhákat Czédly Mónika tervezte és alkotta meg 
eredeti festmények, fotók és hosszas történeti 
kutatások eredményeként
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Rejtő, a megejtő kabarékkal, szórakoztató kalandokkal

Élni, örülni bármi áron

Dokkmunkás, illatszerárus, foszfátbányász, 
sztepptáncos, heringhalász, lócsutakoló, épí-
tőmunkás, vándorcirkuszos, gobleinkeres-
kedő, újságíró. Egy megejtő személyiség, akit 
P. Howard és Gibson Lavery álnéven is ismer a 
világ: Rejtő Jenő. 

Rejtő Jenő szellemiségét idézi 
meg a szórakoztató rendha-
gyó est, kabaré, melyet Varga 
Róbert újságíró állított össze 
és írt színpadra. A produkció 
egyúttal tiszteleg a népszerű, 
tragikus sorsú, viharos életű 

magyar író előtt, aki rövid, alig 
38 évig tartó földi pályafutása 
alatt összesen 120 bohózatot, 
jelenetet, villámtréfát és 42 
regényt írt. Bár darabjait ját-
szották, regényei sikeresek vol-
tak, volt olyan hónap, amikor 

2000 pengőt keresett, bohém 
életmódja és kártyaszenvedélye 
miatt mégsem volt soha pénze. 
Ő az egyetlen ponyvaíró, akit az 
irodalomtörténet is értékel. A 
legenda szerint a Japán kávéház-
ban Rejtő egy-egy írásával fize-
tett. Az persze a mai napig vita 
tárgya, hogy járt-e egyáltalán a 
légióban, de aki meghallja azt a 
mondatot, hogy „Uram, a kése-
mért jöttem!”, az úgyis tudja 
erre a választ. 

Rejtő Jenő szerepében Ács 
Tamás színművész látható, 

akivel együtt komédiázik Mol-
nár Anikó, Simon Andrea, Szőcs 
Erika, Major Zsolt, Papp Attila és 
Savanyu Gergely.

A zongoránál Papp Gyula, 
a Mini és a Skorpió együttes 
legendás billentyűse, a P. Mobil, 
a Dinamit tagja, a magyar rock-
zene Hammond-orgonás ikonja, 
aki százharminc lemez létre-
jöttében közreműködött szer-
zőként vagy alkotóként gazdag 
pályafutása alatt. A koreográfus 
Szakál Attila, a jelmeztervező 
Szélyes Andrea.

Jönnek az angyalbárányok

Tosca: operát az operából 

Ismét kitárja kapuit a Népme-
sePont. Ezúttal arra is választ 
találhatnak a kicsik és a nagyok, 
hogyan lettek a gyapjas bárá-
nyokból angyalok. A Népmese-
Pontban havonta új népmesére 
épülő tematikus foglalkozásokra 
látogathatnak el az érdeklő-
dők. Az ünnepi mese arról szól, 
hogyan lettek a gyapjas bárá-
nyokból angyalok. Hogyan 
kapta meg büntetését a lustaság 
és a telhetetlenség? És hogyan 
nyerte el végső jutalmát a jósá-
gos és hűséges legkisebb fiú?

Az operairodalom 
egyik legnépsze-
rűbb remekét, a Tos-
cát koncertszerű 
előadásban mutatja 
be a Magyar Állami 
Operaház társulata 
a Liszt-központban 
január 7-én este hét 
órai kezdettel.

Puccini fülbemászó dallamok-
kal átszőtt politikai drámáját 
Kesselyák Gergely vezényleté-
vel olyan énekesek szólaltatják 
meg, mint Rost Andrea, Kiss B. 
Atilla és Kálmándi Mihály. 

Operát az Operából címmel 
országjáró turnésorozatot indít 
a Magyar Állami Operaház 2018 
szeptembere és 2019 áprilisa 
között a Puccini Itáliája nevű 
évad tematikájához kapcsoló-
dóan, amelynek részeként egy 
opera- és egy balettgála, egy 
szimfonikus hangverseny, vala-
mint a Bohémélet, a Tosca és a 
Turandot koncertszerű előadá-
sai tekinthetők meg.

Péter és a farkas

A Gazdagság görög komédia balkáni zenével

Mit rejt még a maszk?

Az alsósok és az óvodások láthatják a Petőfi 
Színház évadának egyik fontos előadását 
decembertől. Ez a produkció a vezetői szán-
dékok szerint küldetése az intézménynek. 

Szergej Prokofjev Péter és a far-
kas története alapján a Sop-
ron Balett előadásában készül 
mesebalett, amelyet Alekszej 
Batrakov rendez és koreogra-
fál. A darabban közreműködik 
a Soproni Liszt Ferenc Szimfo-
nikus Zenekar; a zenei vezető 
Oberfrank Péter, vezényel 
Kóczán Péter.

– Egyszerű gyermektörté-
net ez a barátságról, szeretet-
ről, arról, hogyan segíthetünk 
egymásnak – mondta Alek-
szej Batrakov, aki maga is tán-
col az előadásban, a nagypapa 
szerepét játssza. Hozzátette, a 
farkas ebben a történetben a 
negatív szereplő, de az ő útját 
is igyekeznek meseszerűvé 
tenni. A koreográfia klasszikus 

alapokon nyugszik, modern 
köntösbe csomagolva.

Különlegessége az előadás-
nak, hogy Szőcs Erika színmű-
vésznő mesélőként segít a gyer-
mekeknek abban, hogy az eltán-
colt történetet könnyebben 
értelmezzék, figyeljék, kövessék.

Alekszej Batrakov szerint az 
ilyen jellegű előadások fontos 
lépésnek számítanak a tánc-
színházi előadások gyerme-
kekkel történő megismerte-
tésében, megszerettetésében, 
hogy a későbbiekben megért-
sék a tánc, a mozgás, a balett 
nyelvét, szimbólumrendszerét, 
ennek a műfajnak az elbeszélő 
stílusjegyeit. 

Az előadás december 2-án bér-
letszünetben is megtekinthető.

Ebben az évadban különleges kínálatként tűzi 
műsorára a Soproni Petőfi Színház Ariszto-
phanész A Gazdagság című komédiáját. Az 
országban most egyedülálló módon a leghű-
ségesebb város közönsége láthat egy darabot 
a műfaj őshazájából. A produkció premierje 
január 19-én lesz.

– A komédia műfaja alapvetően 
arra született a demokrácia szü-
lőhelyén, hogy arról beszéljen, 
ami a társadalomban zajlik. Eze-
ket a műveket áthatotta a köz-
életi tartalom, más célt szolgál-
tak, mint amit ma komédiának 
hívunk vagy gondolunk. Ezért 
az ilyen jellegű vígjátékok nem 
felfelé nézve tisztelettel szóltak, 
hanem mindig lefelé hatottak, 
gúnyosan. Mindemellett ezek a 
szerzők – mint Arisztophanész 
is – nem karaktereket, egyénisé-
geket ábrázoltak, hanem ember-
típusokat, amelyek örök érvé-
nyűen léteznek a mai napig. 
Ebben is zseniálisat alkottak – 
mondta Katona Imre drama-
turg, aki Arisztophanész művét 
Arany János fordítása után írta 
színpadra. Hozzáfűzte: ez az 
előadás a soproni színházban a 
komédia évadában  emblemati-
kus produkció, mert visszatért 
a komédia bölcsőjéhez, még-
hozzá az akkori korra jellemző 
maszkos játékot is felelevenítve.

Mikó F. László képzőművész 
24 maszkot készített a produk-
cióhoz. Nem kifejezetten klasz-
szikus, a görög színházakra 
jellemző maszkokat tervezett, 
hanem a szereplők és a színé-
szek egyéniségének, darab-
ban játszott személyiségének, 
tulajdonságainak, jellemeinek 
megfelelő álarcok készültek, 
görbe tükörként utalásokkal, 
asszociációkkal, akárcsak a 
karikatúrák.

Az előadáshoz Papp Gyula 
zeneszerző írt 17 dalt, színes 
stílusjegyekkel, amelyekben 

dominálnak a balkáni motí-
vumok, a szerb, albán és görög 
hangulati elemek.

A darabot Béres László állítja 
színpadra, ő már nem először 
dolgozik a Petőfi Színházban.

– Plutosz a gazdagság és bőség 
istene. A jóslat szerint akinek a 
házába belép, az „meggazdag-
szik”. Egy maszkos komédiát lát-
hatnak majd a nézők az emberi 
gyarlóságról. Adj az embernek 
hatalmat, s megismered az igazi 
arcát! – mondta a rendező az 
olvasópróbán.

Az előadásban színpadra 
lép Szélyes Ferenc, Ács Tamás, 
Szőcs Erika, Savanyu Gergely, 
Papp Attila, Demeter Helga, 
 Marosszéki Tamás, Molnár 
Anikó, Major Zsolt, Simon  
Andrea, Horváth Dávid és Kiss 
Noró. A jelmeztervező Ledenyák 
Andrea, a díszlettervező Katona 
Imre, a koreográfus Dávid Péter.

A GAZDAGSÁG: Úgy érzi, kevés a pénze, s emiatt gond-
jai vannak? Arisztophanész komédiájából kiderül, hogy ez a 
probléma már 2500 évvel ezelőtt is felbukkant, s a kisem-
ber pénztelensége azóta is aktuális téma maradt. Kremilosz, 
a szegény sorsú athéni polgár ugyanúgy vergődik az adós-
ságok súlya alatt, mint akik manapság kiutat keresnek a köl-
csönök csapdájából. Arisztophanész hőse azonban különös 
elhatározásra jut: ki akarja cserélni egymással a szegényeket 
és a gazdagokat. Egy rendkívüli fondorlat révén ez számára 
valóban sikerül. Vagy mégsem egészen?

Alekszej Batrakov Szőcs Erika

Ács Tamás, Simon Andrea, Savanyu Gergely, Szőcs Erika, Major Zsolt, Molnár Anikó és Papp Attila

Az operairodalom legnépszerűbb művét láthatjuk

A NépmesePontban havonta új népmesére épülő 
tematikus foglalkozásokra látogathatnak el az 
érdeklődők, akik előzetesen regisztráltak
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Az Ismerős Arcok együttes lép fel december 
15-én este hét órakor a Soproni Petőfi Szín-
házban. Az Egy vérből valók vagyunk koncert 
vendége a Papp–Sárdy NBB lesz.

A zenekar 2019-ben ünnepli 
fennállásának két évtizedét. 
Ebből az alkalomból „Egy vér-
ből valók vagyunk – 20 év 20 
dalban 20 helyszínen” mottó-
val indultak turnéra. Az előadá-
sokon exkluzív környezetben 
csendülnek fel az elmúlt esz-
tendők legkedveltebb dalai újra-
gondolva, akusztikus formában. 

A hagyományos koncertekhez 
képest hosszabb műsoridővel, 
más színpadképpel és egyedi 
megszólalással teszik emléke-
zetessé az előadásokat. Ahogy 
ígérik, ez az esemény egyszeri és 
megismételhetetlen lesz, hiszen 
ilyen felállásban és megszólalás-
ban csak az országos turnéban 
szereplő helyszíneken mutat-
ják be a dalaikat. Az együttes 
a hűség napja alkalmából lép 
fel a leghűségesebb városban, 
Sopronban.

Saját dalokkal készül  
a Papp–Sárdy NBB 
– Az Ismerős Arcok zenekar tag-
jaival nemcsak kitűnő kollegiá-
lis viszonyt, hanem évtizedes 
barátságokat is ápolunk, talán 
így vetődött fel, hogy vendé-
geik legyünk ünnepi koncert-
turnéjuk soproni állomásán. 
Ez kétszeres öröm számunkra: 
egyrészt zenei vonatkozásban 
inspiráló a meghívás – mert 
tényleg az egyik kedvenc hazai 

zenekarunkról van szó –, más-
részt „hazai pályán” vendé-
geskedünk – hiszen a Papp–
Sárdy NBB szinte minden tag-
járól elmondható, hogy gyakori 
közreműködője a Petőfi Színház 
zenés produkcióinak –, ezért fel-
fokozott szeretettel és odafigye-
léssel készülünk az előadásra – 
mondta Sárdy Barbara.

Hozzátette: a műsoruk 
most is saját, magyar nyelvű 

szerzeményeikből áll. Lesz olyan 
dal, amit húsz éve játszottak, s 
akad olyan, ami most hangzik el 
először. Negyvenperces műsort 
terveztek az estre, a szokásosnál 
csendesebb, de gazdagabb hang-
szereléssel, melyben nagyobb 
szerepet kapnak a vokális beté-
tek és az akusztikus hangszerek. 
Erre az alkalomra két vokalistá-
val bővítették a csapatot. 

A felállás: Papp Gyula – bil-
lentyű, Sárdy Barbara – ének, 
Papp Attila – ének, vokál, Kiss 
Zoltán – gitár, Bese Csaba – 
basszusgitár, Kató Bálint – dob, 
Szénási-Rovó Diána – vokál, 
Vida-Veres Imola – vokál.

Varga Livius a Qumby Teátrum koncertről – A dalok hangsúlyai más irányba kerültek

A színház összetett hullámzás

Ghymes-dalok szimfonikusokkal
Különleges adventi 
csemegék csendülnek 
fel a soproni szim-
fonikusok december 
5-i hangversenyén 18 
órától a Liszt Ferenc 
Kulturális Központban.

– Szarka Gyula és Szarka Tamás 
külön engedélyével a zeneka-
runk előadhat négy népszerű 
számot a Ghymes együttes 
dalaiból. Az adventi és karácso-
nyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
dalokat Horváth János, a Ghy-
mes együttes dobosa és hang-
szerelője dolgozta át kimondot-
tan erre az alkalomra – mondta 
el Kóczán Péter, a Soproni Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zenekar 
művészeti vezetője. A sop-
roni szimfonikusok mellett a 

Széchenyi-gimnázium népes 
kórusa és a Sonitus Scarbantiae 
női kar lép fel, Harcz Katalin 
vezényletével. A koncert első 
részében pedig Dvořák bibliai 
dalai szólalnak meg Rajk Judit 
alt énekesnő előadásában. Rajk 
Judit a Zeneakadémia tanára, 

kortárs zenei előadói munká-
jáért, új művek bemutatásáért 
2005-ben és 2011-ben Artis-
jus-díjat kapott. Kortárs CD-fel-
vételeit olyan lapok is méltat-
ták, mint a brit Opera magazin 
és a New York-i Metropolitan 
Opera News.

Újévi koncert a kürt jegyében
A 190. évét nagyszabású újévi koncerttel indítja 
Magyarország egyik legrégebbi formációja, a 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar. 

A 2019-es esztendő első napján 
18 órakor kezdődő hangverse-
nyen a hagyományos és elma-
radhatatlan bécsi keringők 
mellett elhangzik W. A. Mozart 
Esz-dúr kürtversenye a Bécsi 

Rádió Zenekar (RSO Wien) első 
kürtösével, Keserü Péter kürt-
művésszel. A Sopronban élő 
muzsikus tíz éve tagja a világ-
hírű együttesnek, és Sopronból 
ingázva gazdagítja a nemzetközi 

élvonalba tartozó zenekar 
hangzását. 

A zenekart Oberfrank Péter 
Liszt-díjas, Érdemes művész 
vezényli, aki zenei vezető-
ként ebben az évben Johann 
Strauss Egy éj Velencében 
című nagyoperettjét is bemu-
tatta városunkban és a barlang-
színházban. 

– Időről időre visszatér az 
együttes a színházi koncer-
tekhez. Miért?

– Szeretjük váltogatni a szín-
padi munkáinkat, a zenei tere-
inket, határainkat. Minden kon-
certhelyszín más élményt tarto-
gat nekünk és a közönségnek. 

A nagy, többezres szabadtéri 
koncert, a sportcsarnokos buli 
vagy egy kisebb klubfellépés 
és most az intimebb színházi 
közeg mindig összetett hul-
lámzást garantál. Itt minden 
apró gesztus, arcjáték, hangi 
poén erősen él. A színházi tér 

számunkra is nagy változás. A 
változás és a visszatérés lehető-
sége pedig hordozza a megúju-
lást és az új impulzusokat. Ez 
a színházi koncert közös nagy 
játék a nézőkkel. A műsor nyolc-
van százaléka a zenéről szól, s 
mellette láthatnak majd tőlünk 

mini összekötő jeleneteket, 
gegeket, némajátékokat. Ebben 
mi Kárpáti „Dódival” (Józseffel 
– a szerz.) az élen járunk, hiszen 
ő nemcsak remek trombitás, 
show-ember, hanem a színészi 
képességeit is meg tudja így 
csillogtatni.

– Lassan zárul a turnéjuk, 
mik a tapasztalataik?

– Érződik a közönségen, hogy 
kiéheztettük őket ebben a for-
mában, hiszen a jubileumunk 
miatt sem játszottunk három 
éve színházi közegben. Azt 
látjuk, hogy kitörő örömmel 
fogadták ezeket a fellépésein-
ket. A színházi turné nagyon 
eltalált valamit a rajongók és a 
mi életünkben is. A fesztiválok 
és klubbulik után itt megszelí-
dülünk mi és a dalok is, s ez más 
hatást, hangulatot, atmoszfé-
rát, energiát hoz létre. A kap-
csolat a nézőkkel így új dimen-
zióba kerül.

– Mennyivel mások a dalok 
ebben a térben?

– Bizonyos dalok szinte csak 
ilyen környezetben érnek meg, 
mint például a Mari. Csiszol-
tuk a számokat, áthangszerel-
tük, átírtuk, a zenekar minden 
egysége részt vett ebben. Bizo-
nyos daloknak a hangsúlyai más 
irányba kerültek, mintha egy 
nagy fesztiválszínpadon szó-
lalnának meg. Mindez izgalmas 
élményt tartogat. Másképp szól 
ebben a feldolgozásban a Fekete 
Lamoure, a Most múlik ponto-
san és a Halleluja is.

– A Quimby arról ismert, 
hogy mindig tartogat a nézők 
számára újdonságot. Most is 
akad ilyen a tarsolyban?

– Igen, rólunk mondják azt, 
hogy még be sem fejeztünk 
valamit, vége sincs egy történet-
nek, nem élveztük ki bőségesen 
annak minden cseppjét, már 
készülünk valami másra. Most 

nagy dédelgetett vágyunk való-
sul meg azzal, hogy belefogtunk 
egy „Family tugedör” turnéba. 
A Quimby szinte minden tagja 
más formációkban is muzsikál, 
önálló utakat jár gyakran, így azt 
találtuk ki, hogy az összes olyan 
formáció, amelyhez személyes 
a kötődésünk, egy színpadon 
lépjen fel. Akár egy nagy család. 
Főként Quimby-dalok hangza-
nak el, de akadnak majd zenei 
meglepetések is. Olyannak ter-
veztük ezt, akár egy nagy zenei 
folyamot, amely árad és össze-
köt bennünket. Ha jól számo-
lom, legalább húszan leszünk 
ezen a koncerten, ha ránézek a 
naptáramra, február 23-án kez-
dünk ezzel a turnéval.

– A soproni rajongók nem 
bocsátanák meg, ha a koncert 
előtt nem kérnék egy üzenetet 
a Quimbytől számukra, ami 
csak nekik szól.

– Derűs nyugalom és hűség!

– A színház összetett hullámzás, a változást és a visszatérést jelenti szá-
munkra. Közös nagy játék ez a nézőkkel – erről is beszélt Varga Livius,  
a Quimby együttes népszerű ütőhangszerese, énekese, dalszerzője, 
egyik frontembere. A zenekar a Teátrum-turné keretében december 
2-án este hét órakor lép fel Sopronban, a Liszt-központban.

Exkluzív környezetben csendülnek fel az elmúlt esztendők legkedveltebb dalai 
akusztikus formában. Az Ismerős Arcok együttes a soproni színházban lép fel.

Varga Livius: ez a színházi koncert közös nagy játék a nézőkkel

A soproni Keserü Péter kürtművész

Négy népszerű Ghymes-dal is felcsendül a koncerten A koncert vendége a Papp–Sárdy NBB lesz

„Egy vérből valók vagyunk”
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A Soproni Téma kulturális melléklete, a Pro Kultúra programajánlója. Szerkesztette: Varga Róbert. Írta: Kóczán Péter, Opra Annamária, Szekeres Kriszta. Fotó: Szalay Károly, Torma Sándor, Sinco, produkciók

Közös ünnepvárás – vásár, kisvonat, koncertek

Soproni Advent

Az első 5 perc siker

A kéményseprők nyomában – szórakoztató lábrakosgató

SzilveszTERelő Gyorstalpaló

Adventi vásárral, színpadi programokkal, közös adventi gyertyagyújtás-
sal hangolódhatunk együtt a karácsonyra december 1. és 23. között.

Szép, ihletett hangulatú ünnep-
váró program összeállítása volt 
a célja a szervezőknek idén is, 
ehhez a szellemiséghez illesz-
kedő produkciókkal lép fel min-
den közreműködő, az iskolai, 
óvodai csoportoktól kezdve a 
neves előadókig Sopron belvá-
rosában az adventi időszakban. 

A Fő téren kapnak helyet a 
gyerekeknek szóló attrakciók, 
mint a Mesekuckó, a szarvas-
szán, az állatsimogató és a Vas-
kakas játékmasinái, sőt, a Szent-
háromság-szobor körül egy kis-
vonat is szállítja majd utasait. 
Szintén a Fő téren állítják fel 
– az elmúlt évekhez hasonlóan 

– a város karácsonyfáját. Lesz 
adventi koszorú és naptár is, 
melynek ablakait ismét általá-
nos iskolás gyerekek rajzai díszí-
tik. Az adventi koszorú gyer-
tyáit vasárnaponként 18 óra-
kor gyújtják meg a történelmi 
egyházak képviselőivel együtt 
a város vezetői. 

A színpadon, amely az előző 
évekhez hasonlóan a Várkerü-
leten áll majd, kora esténként 
kezdődnek a programok. Itt 
tartják a Soproni Advent ünne-
pélyes megnyitóját is decem-
ber 1-jén, szombaton 18 órakor. 
A színpadi programok között 
táncos és zenés műsorok lesz-
nek a legkülönbözőbb műfajok-
ban. Tíz iskola, hét óvoda és a 
zeneiskola is fellép majd, de a 
Soproni Petőfi Színház művé-
szeitől, valamint helyi zeneka-
roktól, csoportoktól és kóru-
soktól is láthatnak, hallhatnak 
itt produkciókat az érdeklődők. 
Hétvégén lépnek fel az ismer-
tebb előadók: érkezik Koós 
János, Pély Barna, Vastag Csaba 
és Kozma Orsi is. 

Kézműves portékák, finom-
ságok, forró italok kínálatából 
válogathatunk az adventi vásár-
ban, amely a Mária-szobortól a 
Rondelláig tart majd. Több ala-
pítvány is kitelepül a vásárra, 
ahol nehéz sorsú emberek szá-
mára gyűjtenek felajánlásokat. 

A soproni Liszt Ferenc Kulturális Központ leg-
újabb kezdeményezése, hogy fiatal soproni 
diákokat jutalmaz és mutat be a város kultúra-
barát közönségének. 

A tehetséggondozásnak, a fia-
talok megszólításának egyik 
módja lehet ez a program. A 
sorozat címe: „Előhang – az első 
5 perc siker!”, amely azt jelenti, 
hogy októbertől májusig min-
den „lisztes” rendezvény előtt 
színpadot, rivaldafényt és saj-
tónyilvánosságot, vagyis figyel-
met adunk egy-egy ifjú zenész-
nek, előadónak, írópalántának 
vagy leendő kutatónak. Ez az 
5 percnyi figyelem elismerés 
a részünkről, amit egy díszes 
emléklappal és egy kitüntető 
tablón való megjelenéssel hono-
rálunk. Vagyis a Liszt-központ 
előterében elhelyezett tablón 
egész évben gyűjtjük azoknak az 
„előhangjainknak” a portréját, 
akiket az év során rivaldafénybe 
állítunk. Célunk az, hogy kifejez-
hessük: az egész város büszke  
azokra a tehetséges fiatalokra, 
akik már most a figyelmünkre 
és a tapsunkra érdemesek, és 

akik talán a jövőben még távo-
labbra viszik a város jóhírét.

A sorozat első Előhangjaként 
Bognár Adrián Bokréta-díjas 
néptáncost köszöntöttük az idő-
sek világnapja alkalmából meg-
szervezett miskakancsó-kiállítás 
megnyitóján. Kapott elismerést 
a Lackfi–Vörös költői estje előtt 
Márkus Boróka licista diákköltő. 
Legközelebb december 3-án 
a Sisi-kiállítás megnyitóján 
zongorán közreműködő Bar-
tokos Botond zeneszerzés sza-
kos zeneakadémiai növendék 
mutatkozik be  a sorozatban. 

Decemberben újabb Elő-
hangok jutalmazására készül a 
Liszt Ferenc Kulturális Központ. 
Bátorítjuk ezúton is az iskolá-
kat, a szülőket, a tanárokat és 
klubvezetőket: javasoljanak 
nekünk tehetséges fiatalokat! A 
rövid bemutatással kísért aján-
lásokat az alábbi e-mail-címen 
várjuk: info@prokultura.hu

Szerencsehozó 
kéményseprők nyo-
mába eredhetnek az 
érdeklődők a decem-
beri Gyorstalpalón. 

Nagy sikere van a szeptember-
ben meghirdetett városismereti 
sétasorozatnak, a Gyorstalpaló-
nak. A Liszt-központban annak 
idején többek között azért talál-
ták ki ezt a programot, hogy az 
újonnan városba költözöttek is 
jobban megismerhessék Sop-
ront. Erre a legalkalmasabbnak 
a vasárnap délután tűnt, így 
azóta minden hónap utolsó 
vasárnapján népes tömeg vára-
kozik a Liszt előtt, és egy más-
fél órás séta során bejárják a 
történelmi városmag legizgal-
masabb helyeit. Szeptember-
ben a poncichterek nyomá-
ban jártunk, októberben kelta 
és római nyomokat kerestünk, 
novemberben pedig a hallható 
várost ismerhettük meg – egy 
zenés sétán.

December utolsó vasár-
napján, a szilveszter előtti 

délutánon „SzilveszTERelő” 
alcímmel szerveződik a séta 
Taschner Tamás idegenveze-
tésével. Az ünnepi asztalok és 
az óévbúcsúztató partik között 
ezúttal szerencsehozó kémény-
seprők nyomába eredünk 

– miközben füstlepte soproni 
titkokra és főúri talányokra 
is fény derül. Sejtelmes séta 
során félhomályos legendák is 
előkerülnek ezen a délutánon 
– főleg, ha zseblámpát is hoz-
nak magukkal a résztvevők! 

A program egyedül járóknak, 
pároknak, családoknak vagy 
baráti társaságoknak is aján-
lott.  A részvétel díjtalan, talál-
kozó december 30-án 15 órakor 
a Liszt Café (Liszt Ferenc u. 1.) 
előtt. Boldog óévet!

Nyit a Mikulás-ház
Mikulás délutánján – december 6-án, csütör-
tökön 15 és 19 óra között – ismét találkozhat-
nak a gyerekek a Mikulással. 

Minden kisebb-nagyobb gyere-
ket szívesen fogad a nagysza-
kállú: a verselni tudó, éneklős 
és a csendesebb, megszeppent 
apróságokat egyaránt – csakis 
zokniban! A Mikulás-ház 
ugyanis ebben az évben a Nép-
mesePontban üzemel majd, oda 
pedig csak bakancs nélkül lép-
hetnek be a vendégek. A Miku-
lás azt ígérte, hogy ezúttal is sok 
szaloncukorral és piros almá-
val érkezik a Lisztbe… és persze 
 szarvasokkal. Hogy a sorbanállás 

ne legyen unalmas, a házigazda 
krampuszok is szórakoztatják a 
gyerekeket: lehet majd  bütyköl-
getni (többek között kis szarvast 
készíteni), bakancsot pucolni, 
társasozni és rajzolgatni is. A 
nagyobbacskák sok mindent 
megtudhatnak az erdő koro-
nás királyairól, a kisebbeket 
pedig mesesarok várja ezen a 
délutánon. A Mikulás-ház bejá-
rata december 6-án a Széchenyi 
tér felől lesz, ha nincs nyitva az 
ajtó, kérjük „száncsengessenek”! 

Adventi tárlat és  
a Soproni Füzetek
Az adventi időszak kiemel-
kedő eseménye évek óta a Sop-
roni Képzőművészeti Társaság 
adventi tárlata. A december 9-i 
megnyitó egyben a Soproni 
Füzetek művészeti antológia 
jubileumi számának bemuta-
tója is. Az adventi tárlatnak idén 
a Festőterem (Petőfi tér 8.) ad 
otthont. A gyűjtemény decem-
ber 10–19. között látogatható 15 
és 18 óra között.

Vastag Csaba

A program egyedül járóknak, pároknak, családoknak vagy baráti társaságoknak 
is ajánlott, soproniaknak és akik idelátogatnak. A részvétel díjtalan.

A Fő téren állítják fel – az elmúlt évekhez hasonlóan – a város karácsonyfáját

Kozma Orsi Koós János

A Mikulás-ház bejárata december 6-án a Széchenyi 
tér felől lesz



www.sopronitema.hu2018. november 28. 11

1993
Csereingatlan
Sopronban az evangélikus 
egyház csereingatlant kapott 
eredeti kollégiuma helyett. Az 
egykori evangélikus líceumot 
már 1991-ben visszakapták, a 
környező településekről a gim-
náziumba jelentkezőket azon-
ban kollégium hiányában nem 
tudták fogadni. Ezért igényelte 
vissza az egyház az 1950-ben 
államosított teológusottho-
nát, amelyben eddig állami 
gondozott, mozgássérült gye-
rekek kaptak helyet. Az önkor-
mányzat nem tudta más helyre 
költöztetni a gyermekotthont, 
így felajánlották az egyháznak 
a megüresedett határőrlakta-
nyát. Az egyház ezt elfogadta, 
az 1993-as költségvetésből 
pedig kaptak az átalakításhoz 
30 millió forint támogatást. 
(Világgazdaság)

Bárban az igazság
Nem tudni, van-e köze a sop-
roni kékfrankosnak a dologhoz, 
de tény: a város két legmenőbb 
szórakozóhelye a Blue Tropical 
és a Blue Piano. A két kék tulaj-
donos egy megszállott sport-
rajongó, Varga Lajos. Ő támo-
gatja többek között az első 
ligába frissen beverekedett sop-
roni focistákat, megrendezte 
Sopronban a világ legerősebb 
embere vetélkedést és a város 
kiváló kosarasai is Blue Tropical 
mezben szórják a háromponto-
sokat. A Blue Piano night club 
specialitása a parkett közepén 

csillogó rézketrec. Ebben ráz-
zák az alulöltözött hölgyek, ha 
éppen nem valaki ölében fek-
szenek. Óránként aztán a tük-
rös mennyezetről aláereszkedik 
egy pihe-puha ágyikó, amely-
ben senkitől sem zavartatva 
egy vegyes páros végez közis-
mert mozdulatokat. Éjfél után 
ahogy a hangulat melegszik, 
meleg lányok hemperednek a 
baldachin alá. A kellemes diszkó 
taktusokra most másfajta aktu-
sokra meredhet a nagyérdemű. 
A föl-le liftező, megvetett hem-
pergő egyébként újabb külön-
legességgel szolgál: egy pécsi 
házaspár bérelte ki a csillogó 
rézketrecet. Az utolsó ven-
dég távozta után itt töltötték 
nászéjszakájukat… (Reform)  

1918
Bezárták az összes 
soproni iskolákat
A  s p a n y o l n á t h a j á r v á n y 
annyira támadólag lépett 
fel nálunk is, és különösen az 
iskolás gyermekek között ter-
jedt el olyan nagy mértékben, 
hogy a közegészségügyi ható-
ságnak komolyan fontolóra 
kellett vennie az iskolák bezá-
rásának a kérdését. A meg-
fontolás eredménye az lett, 
hogy Schönberger Gusztáv 
dr. főorvos a város közegész-
ségügyi bizottságának hatá-
rozata és Thurner Mihály dr. 
felhatalmazása alapján teg-
nap az esti órákban intézke-
dett, hogy a soproni iskolákat, 
a bencés főgymnázium és az 

evangélikus tanítóképző kivé-
telével egyelőre 14 napra bezár-
ják. Ma reggel aztán újabb 
intézkedés követte a tegnapit: 
a bezárásra vonatkozó intéz-
kedését a főorvos kiterjesztette 
a bencés főgymnáziumra és a 
tanítóképző intézetre is, mint-
hogy már itt is megközelítet-
ték a betegség számarányai 
azt a százalékot, mely a bezá-
rást szükségessé tette. Így 
tehát mától kezdve az összes 
soproni tanintézetekben szü-
netel az oktatás. A bezárásren-
delet érvénye egyelőre csak e 
hó 24-éig tart, de ha a járvány 
akkor sem lesz szűnőben, amire 
az egyre makacsabb jelleget 
öltő spanyolnátha alig enged 
következtetést, akkor a bezá-
rás határidejét a szükségeshez 
képest az egészségügyi ható-
ság meg fogja hosszabbítani. 
(Soproni Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A nemzetiségi kultúra őrzői
PLUZSIK TAMÁS

Ha kikopik a nemze-
tiségi kultúra, akkor 
mindenki szegényebb 
lesz. Éppen ezért fon-
tos a hagyományok 
ápolása, életben tar-
tása. Ez a fő feladata 
a Soproni Horvátok 
Kulturális Egyesüle-
tének is.  

A Soproni Horvátok Kulturális 
Egyesületnek közel 50 tagja van, 
összetartó közösség az övék.  
– Tagságunk nem csak a hor-
vát kisebbséghez tartozókból 
tevődik össze, ami nagy öröm 
– mondja Rádler Józsefné, az 
egyesület titkára. – Ami viszont 
kevésbé örömteli, hogy nagy-
részt nyugdíjasok alkotják egye-
sületünk gerincét. Alapszabá-
lyunkban benne foglaltatik 
az egyik legfontosabb feladat, 
nevezetesen a horvát nyelv, a 
horvát kultúra és a hagyomá-
nyok megőrzése, valamint azok 
továbbadása.

Az egyesület sok progra-
mot szervez, a közeljövőben 

kirándulnak majd a zágrábi ad-
venti vásárra. – Több mint egy 
évtizedes múltra tekint vissza 
az adventi koncertünk a Szent-
lélek-templomban, melyre idén 
Horvátországból érkezik egy fi-
atalokból álló énekkar – veszi át 
a szót dr. Payrits Ferenc, a Sop-
roni Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat alelnöke. – Decem-
ber első napján Kópházán ren-
dezünk egy horvát gálát, ahol 
a zágrábi Ivan Goran Kovacic 

mellett a környező községek 
horvát kultúrcsoportjai is fellép-
nek. Programokból tehát nincs 
hiány, a nyelvi örökség átadása 
viszont egyre nehezebb feladat. 
Ha kikopik, elfelejtődik a horvát 
nyelv, a horvát kultúra – de ez 
épp így igaz a német, a szlovák 
és a többi kisebbség hagyomá-
nyaira is –, akkor mindenki sze-
gényebb lesz, nemcsak az adott 
kisebbség, hanem az egész ma-
gyar nemzet.

Éppen ezért a Soproni Hor-
vátok Kulturális Egyesületének 
kezdeményezésére, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma, 
valamint Sopron önkormány-
zatának támogatásával együtt 
gondolkodó, közösségterem-
tő konzultációt rendeznek no-
vember 30-án a Rejpál-házban. 
Az összejövetel témája a közös 
utak keresése, a jó tapasztalatok 
átadása a nemzetiségi nyelvek 
megőrzésében.

Üzenet: rangos 
filmes elismerés
Nemzetközi filmes elisme-
rést nyert Sulyok Gabriella. A 
soproni képzőművész Üzenet 
című rövidfilmjével vett részt 
az Art/Film Fesztiválon. Szolno-
kon kétévente rendezik meg a 
művészeti témájú és művészien 
kivitelezett filmek nemzetközi 
seregszemléjét, itt kapta meg 
a Magyar Művészeti Akadémia 
különdíját Sulyok Gabriella. 

A FidelissimArt soproni alko-
tócsoport tagja évtizedek óta ké-
szít filmeket. Sokféle technikával 

dolgozott: analóg és digitális ka-
merákkal és vágóprogramokkal 
is kísérletezett, de a lényeg szá-
mára mindig a téma iránti alázat. 
A szolnoki Art/Filmen vetített al-
kotása Schmal Károly képzőmű-
vészt, illetve az ő munkáit mu-
tatja be – úgy, ahogyan maga a 
film is készül: fényből, árnyékból 
és mozgásból. A szemlére 88 kép-
zőművészeti filmet neveztek a 
világ minden tájáról. Sulyok Gab-
riella ebben a rangos mezőnyben 
érdemelte ki a díjat.

KÖVES ANDREA 

A soproni Scherfel Nóra neve, pontosabban 
saját nőicipő-márkája, a Mandragora egyre 
jobban cseng a hazai és a nemzetközi 
divat világában. Cipői az egyediségről és 
a természetességről szólnak.

– Kreativitásomat és a vizuális 
kultúra iránti vonzódásomat 
egyértelműen édesapámtól, 
kitartásomat és szorgalmamat 
pedig anyukámtól örököl-
tem – meséli a Budapesten 
élő tervező. 

A különleges és egyedi dol-
gok mindig vonzották, mind-
ez üzleti érzékkel párosul. 
Évekig a marketing területén 
dolgozott, a cipők világába vé-
letlenül csöppent bele. A férje 
megrendelésére készülő egye-
di cipő kapcsán ismerkedett 

meg egy tehetséges cipészmes-
terrel, Fabula Lászlóval. Teljesen 
lenyűgözte, hogy ugyanazzal a 
hagyományos technológi-
ával dolgozott a saját mű-
helyében, ahogy több száz 
évvel ezelőtt a cipészek, mun-
kái pedig valódi mesterművek. 
Ennek köszönhetően fogalma-
zódott meg benne, hogy saját 
nőicipő-márkát álmodjon. A 
Mandragora cipők limitált da-
rabszámban és kézzel készül-
nek, különleges bőrökből. Nóra 
a divat fővárosában, Milánóban 
évente többször is megfordul az 
alapanyagok miatt.

De miért pont a Mandragora 
márkaelnevezést választotta? 
– A Mandragora egy misztikus 

gyógynövény, nevé-
hez rengeteg 

legenda 
fűződik, 
története 

ősidőkre nyúlik vissza. Legendá-
ja évszázadokon át megihlette a 
képzőművészeket, írókat, költő-
ket. Ráadásul dallamos hangzá-
sa jól cseng a világ minden tá-
ján – meséli Nóra, aki tele van 
tervekkel. Jelenleg különleges, 
egyedi topánokat tervez meny-
asszonyok számára.

Munkájában, pontosabban 
szólva szenvedélyében a leg-
szebb pillanat, amikor hosszas 
tervezés és kivitelezés után a ke-
zébe veheti a cipőbe álmodott 
egyedi alkotást.

Kultúra, művészetek

A díjátadón Sulyok Gabriella és Szemadám György, 
az MMA rendes tagja 

Cipőbe álmodott alkotások

A nemzetiségi egyesületek fontos feladata a kulturális hagyományok ápolása. 
Felvételünkön a kópházi tánckar látható. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Wass Albert erdélyi magyar író emlékét ápoló könyvet mutattak be az 
elmúlt héten a Liszt-központban. Az Örökségkönyv című kötet a 110 éve 
született, régi magyar nemesi családból származó író szellemi örökségét 
ismerteti. A rendezvényt a Panoráma Világklub Soproni Társklubja hívta 
életre. A szervezők remélik, hogy a haza szeretetének szellemiségét 
a jövő nemzedékei is továbbviszik majd. A megjelenteket Filep Márk 
önkormányzati képviselő köszöntötte. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Wass Albert emlékezete

Scherfel Nóra
FOTÓ: SCHERFEL RÓBERT

A Mandragora cipők kézzel készülnek
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Dr. Szentpéteri Diána „állva hagyta” a női mezőnyt 

A kitartás diadala
HUSZÁR JUDIT 

2018-ban 
 hosszú 
távon az 
év triatlon - 

sportolója lett  
dr. Szentpéteri Diána. 
A 29 éves fogor-
vos tavasszal költö-
zött Sopronba, azóta 
itt készül – rendkívül 
sikeresen. 

3,8 kilométer úszás, 180 kilomé-
ter biciklizés, majd 42 kilométer 
maratoni futás – azt gondolom, 
hogy egy átlagember számára 
külön-külön is óriási feladat 
bármelyik teljesítése. A nagya-
tádi eXtremeMan triatlonverse-
nyen egymás után kell legyűrni 
ezeket a versenyszámokat az 
indulóknak. Dr. Szentpéteri 
Diána az idei megmérettetésen 
9 óra 53 perc alatt teljesítette 
a távot, ezzel megnyerte a nők 
versenyét, így országos bajnok is 
lett. Az idei eredményei alapján 
pedig átvette a Magyar Triatlon 
Szövetség díját, ő a 2018-as év 
triatlonsportolója hosszú távon. 

– 10 évesen kezdtem karatéz-
ni, 13 évig űztem ezt a sportot 
– meséli Dia. – Az egyetemen 
kipróbáltam más küzdőspor-
tokat, a spinninget, illetve el-
kezdtem úszni, majd futni. Az 
első komolyabb sikeremet eb-
ben a sportágban 2012-ben ér-
tem el, amikor megnyertem 
a Kékes csúcsfutást. 2014-ben 
egy hosszabb verseny során 
túlerőltettem a csípőmet, ezért 

rehabilitációként is elkezdtem 
országúti kerékpározni. Innen-
től kezdve már hamar összeállt 
a triatlon.

Dia még eb-
ben az évben el-
indult az első tri-
atlonversenyén, a 
féltávú megmé-
rettetések után 
pedig azonnal el-
ment Nagyatád-
ra. Azóta minden 
évben ott van az 
eXtremeManen, 
ahol idén volt a 
legeredményesebb. 

– Tavaly harmadik lettem, 
úgy gondoltam, hogy idén van 
esélyem megnyerni – folytat-
ja Dia. – Áprilisban költöztem 
Sopronba, pár nappal később 

megismerkedtem dr. Szabó 
Péterrel, aki azóta az edzőm. A 
felkészülés sikeres volt, biciklin 
javítottam 35 percet, gyakorla-

tilag gyorsvonat-
ként robogtam 
el a versenytár-
saim mellett. A 
futás is nagyon 
jól ment, végig 
biztatott a kö-
zönség, sok erőt 
adott, hogy fo-
lyamatosan a ne-
vemet hallottam. 

Dia Püspökla-
dányból származik, onnan került 
Debrecenbe, ahol az egyetem 
után négy évig dolgozott fogor-
vosként. Úgy érezte, hogy a szak-
mai továbblépéshez szükség van 
a költözésre, mindenképp a nyu-

gati határ mellett szeretett volna 
elhelyezkedni. Fontos szempont 
volt, hogy milyenek a környezeti 
adottságok, illetve van-e uszoda. 

– Nagyon szeretem az itteni 
dombokat, a soproni erdőt, itt 
hatékonyabban lehet a biciklis 
futamra készülni – zárja a triat-
lonos. – Az emberek, úgy érzem, 
befogadtak, a sportolók nagyon 
közvetlenek. Általában heti hat 
nap edzek, de gyakran előfordul, 
hogy naponta mind a három 
sportból van edzés. Persze ezt 
nem egyszerű összeegyeztetni 
a munkával, de nekem nagyon 
sokat ad a sport, rengeteg fan-
tasztikus embert megismertem 
a triatlon által, akikre felnézek. 
És az a tudat, hogy én is példát 
mutathatok másoknak, segít a 
nehezebb napokon! 

PLUZSIK TAMÁS

Egy soproni fogor-
vos nyerte meg az 
orvos tenisz-világ-
bajnokságot Máltán. 
Közel fél évszázados 
múltra tekint vissza a 
verseny, ahol dr. Rák 
Péter az 50+ korosz-
tályban lett páros-
ban győztes. 

– Minden világbajnokságot 
megelőz egy országos szakmai 
bajnokság, melyen már évek 
óta rendszeresen indulunk a 
kollégáimmal, barátaimmal – 
mesélte dr. Rák Péter. – Mivel 
itt sikeresek voltunk, ezért úgy 
gondoltam, megmérettethetem 
magamat egy világbajnokságon 
is. Tavaly Csehországból, Plzen-
ből már egy páros harmadik 
hellyel tértem haza. Idén part-
neremmel, dr. Orosz Lászlóval, 
a Debreceni Egyetem Sebészeti 

Intézetének adjunktusával még 
merészebb terveket szövöget-
tünk: győzni szerettünk volna, 
ami végül sikerült is. 

Népes volt a mezőny Máltán, 
hisz 34 országból közel három-
százan neveztek a versenyre, 
köztük olyanok is, akik a közel-
múltban még rangos, profi ATP 
versenyeken is indultak. A meg-
mérettetésre bárki nevezhetett, 
mindössze annyi volt a megkö-
tés, hogy az indulónak rendel-
keznie kell orvosi diplomával.

– Egyéniben is eljutottam 
a negyeddöntőig, ahol éppen 
egy olyan olasz kollégával ke-
rültem szembe, aki a közel-
múltban még egy pályán ját-
szott Roger Federerrel, így ter-
mészetesen nem volt esélyem 
ellene – tette hozzá dr. Rák Péter. 
– A páros döntőnk is hozott ér-
dekességet, ugyanis az ellenfél 
duó egyik tagja is soproni volt, 
nevezetesen dr. Pongrácz Kris-
tóf barátom és kollégám, akivel 
idehaza egyébként egy csapat-
ban játszunk.

PÁDER VILMOS 

Visszavonult a ringtől Sopron 
nemzetközi ökölvívó bírója, 
Pete László. A sportvezető egy-
kori mestere, Gyevát Gyula invi-
tálására 1987-ben kezdte bírói 
pályafutását. 

Mint minden sportágban, úgy 
az ökölvívásban is végig kellett 
járni az úgynevezett „szamárlét-
rát”. Pete László öt év versenye-
ken eltöltött tevékenysége után 
1992-ben II. osztályú minősítést 
szerzett. A nagy előrelépést a 
hazai rendezésű, 1997-es vb hoz-
ta meg számára. A világbajnok-
ságon a szervezőbizottság szá-
mítógépes csapatában végzett 
kiváló munkájáért I. osztályú bí-
róvá minősítették. Sok hazai és 
nemzetközi mérkőzésen elért jó 
teljesítményének köszönhetően 

1998-ban EABA, majd 2000-ben 
AIBA minősítést szerzett. Előre-
lépéseinek köszönhetően több 
nagy nemzetközi tornán közre-
működött (női és kadet Eb, juni-
or vb). A profik táborába Nagy 
Imre és Dőry Miklós, két kiváló 
nemzetközi bíró támogatásával 
2006-ban lépett. A nemzetkö-
zi licence birtokában több Félix 
Promotion gálán bíráskodott, 
míg 2012-ben címmérkőzése-
ken dolgozott vezető- és pon-
tozóbíróként. Bíráskodott töb-
bek között Miló Viktória, Nagy 
János (Csonttörő), Kovács Attila 
(Vipera), Popovics Tamás, Szellő 
Imre és a két soproni kiválóság, 
Faragó Beatrix és Némedi Csilla 
címmérkőzésein.

Bírói pályafutása befejezése 
után a Gyevát SE szakosztály-
vezetőjeként dolgozik tovább.

Sport

PLUZSIK TAMÁS

1900-ban alakult meg 
Sopron első labda-
rúgóklubja. A Sop-
roni Football Club 
már 1901 márciusá-
ban bajnoki mecs-
cset játszott volna a 
Fradival, de akkor az a 
mérkőzés elmaradt – 
erről is szól mai focis 
időutazásunk.

A kiváló sportújságíró és rádi-
óriporter, valamint kétszeres 
magyar válogatott labdarúgó, 
Pluhár István szerkesztésében 
1943-ban megjelent Magyar-
országi sportegyesületek tör-
ténete című kiadványban az 
első soproni sportegyesületről 
is említést tesz, mely az 1900-
ban megalakult Soproni Foot-
ball Club volt.

A csapat kapitánya, aki a játé-
kosokat a labdarúgás alapjaira, 
valamint a szabályokra oktatta, 
Thurner Ágoston volt. A teljesen 
amatőr csapatnak az első idő-
szakban nem volt pályája, vál-
tozó helyszíneken játszottak. 
1905-ben épült fel az Anger ré-
ten a többfunkciós sportpálya, 
ahol a labdarúgás mellett már 
egyesületi keretek között lehe-
tett atletizálni és teniszezni is. 

– Sopronban húsvét vasár-
napján a Budapesti Egyetemi 

AC 2–1 arányú vereséget szen-
vedett a Soproni Football Club-
tól. Az SFC ezzel a mérkőzéssel 
avatta fel új sporttelepét, me-
lyet a város által adományozott 
telken épített. A két csapat kö-
rülbelül egyenrangú volt. A 
jó anyaggal bíró SFC-re nézve 
sportszempontból csak kívá-
natos az, hogy a jobb fővárosi 
egyletekkel is gyakrabban mér-
kőzzék, hogy azoktól tanulhas-
son – írta a Nemzeti Sport 1905. 
április 30-i számában. Az új sta-
dion kínálta lehetőségek miatt 
1908-ban átalakult az egyesü-
let, ezzel egy időben új nevet 

vett fel: Soproni Football és At-
létikai Club.

És még egy érdekesség: Sop-
ronban kis híján már a szá-
zadelőn volt egy Sopron–FTC 
futballmérkőzés. Az FTC ugyan-
is kihívta egy márciusi meccsre 
a Soproni Football Clubot, még-
hozzá úgy, hogy a mérkőzést 
Sopronban rendezzék meg. Az 
SFC vezetői 1901 februárjában 
aztán levelet írtak a fradisták-
nak, hogy a mérkőzés legyen 
1901. március 25-én. Nagyvona-
lúan vállalták azt is, hogy meg-
küldik tizenegy FTC játékos har-
madosztályú (!) vasúti jegyének 

az árát is. Ez lett volna az FTC 
első vidéki mérkőzése! Volna, 
mert az történt, hogy a soproni-
ak, nem tudni mi okból, a meccs 
elhalasztását kérték június 2-re, 
de a fradistáknak ez az időpont 
nem felelt meg, így a Fradi az 
első vidéki meccsét végül nem 
Sopronban, hanem Pozsonyban 
játszotta. 

Bő kilenc évtizeddel később, 
1993 őszén aztán megtörtént az 
első NB I-es Sopron–Ferencvá-
ros mérkőzés, melyre már töb-
ben emlékeznek, talán a vég-
eredményre is: Wukovics László 
góljával 1–0-ra győzött a Fradi. 

Egy elmaradt meccs…

A Soproni Football Club labdarúgócsapata 1901-ben (a korabeli fotó tulajdo-
nosa Sándor István)

Teniszvilágbajnok 
soproni fogorvos 

Búcsúzik a ringtől  
Pete László bíró

„Nekem nagyon 
sokat ad a sport, 
rengeteg fantaszti-
kus embert meg-
ismertem a triat-
lon által, akikre 
felnézek.”

DR. SZENTPÉTERI DIÁNA

A nagyatádi eXtremeMan triatlonversenyen 9 óra 53 perc alatt ért célba (első 
nőként) dr. Szentpéteri Diána 

Dr. Rák Péter FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Pete László ökölvívó bíróként több címmérkőzé-
sen is dolgozott 



www.sopronitema.hu2018. november 28. 13

RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt héten Sopronban járt a Magyar Jégkorong Szövet-
ség roadshow-ja – a szervezet ez alkalommal városunkban 
népszerűsítette a sportágat. A stáb iskolákba és természe-
tesen a műjégpályára is ellátogatott, hogy az ismert sporto-

lók minél több fiatallal találkozhassanak.

Kiss Andrea női válogatott jég-
hokis és Szuper Levente, 98-szo-
ros válogatott kapus, az első 
magyar játékos, akit NHL-csapat 
szerződtetett – többek között ők 
alkották azt a delegációt, amely 

a Magyar Jégkorong Szövetség 
részéről múlt héten városunkba 
jött. A roadshow keretében ellá-
togattak a Gárdonyi- és a Lack-
ner-iskolába. A tornatermekben 
lezajlott programok, vetítés és 

vetélkedők után mindkét intéz-
mény alsósai kimentek a műjég-
pályára: ott már a korcsolyázás 
és a jégkorongsport alapjaival 
ismerkedhettek meg, természe-
tesen játékos formában.

A Gárdonyiban mintegy 150, 
a Lacknerben pedig körülbelül 
200 gyerek találkozott a sztár-
sportolókkal, akik elmesél-
ték legnagyobb élményeiket a 
sportágból és személyes aján-
dékokat is osztottak.

– Nem mindennap jön el Sop-
ronba a hazai jéghoki kapusle-
gendája. Szuper Levente igazi 
világsztárnak számít Magyaror-
szágon, a fiataloknak hatalmas 
élményt jelentett, hogy beszél-
hettek vele, testközelből talál-
koztak, kérhettek autogramot is 

– mondta el Koós Zoltán, a Sop-
roni Jégkorong Szövetség elnö-
ke. – Örülök, hogy ilyen komoly 
volt az érdeklődés, hiszen a tor-
natermi programok után a két 
iskolából több mint 200 alsós 
kisiskolás jött ki a jégpályára.

A sportvezető hozzátette: na-
gyon bízik benne, hogy a honi 
jégkorong szövetség road show-
jának meglesz a pozitív hoza-
déka és ennek hatására még 
több fiatal próbálja ki a jégho-
kit vagy a többi jeges sportot 
városunkban.

LELÁTÓ

Teljesítmény-
túra

December 2., vasár-
nap 8 óra, Mega sport
Extreme Burgen-
land felkészítő 30 kilo-
méteres túra

Vízilabda
December 2., vasár-
nap 12.30, Csik Fe-
renc uszoda
Gyermek, serdü-
lő országos bajnok-
ság: Soproni VSE – In-
victus SC  

Kosárlabda
December 2., vasár-
nap 18 óra, Novo-
matic-aréna
Sopron Basket 
– PEAC–Pécs

Röplabda 
December 3., 5., hét-
fő, szerda 14.30, Szent 
Orsolya, Eötvös, Szé-
chenyi, Berzsenyi
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság – 
3. forduló

A szabadidősport 
szövetség programjai

November 28., szer-
da 18 óra, Ágfalvi úti 
sporttelep
Családi sportnap

November 29., csü-
törtök 16 óra, Elekt-
romos pálya
Fitt 2018 amatőr meg-
hívásos 60 dobásos 
egyéni tekeverseny

› Sopronba érkezett a korábbi válogatott kapuslegenda, Szuper Levente is

Népszerűsítették a jégkorongot

Sport

Oda a hazai veretlenség
Megszakadt a Sopron 
KC hazai veretlen-
ségi szériája, miután 
Sabáli Balázs együt-
tese alulmaradt a 
Zalaegerszeg csapa-
tával szemben.

A Szombathely, a Szolnok és 
a Paks bravúros hazai legyő-
zése után joggal reményked-
tek abban a soproni szurkolók, 
hogy az idén jó formát mutató 
ZTE is kapitulál majd a leghű-
ségesebb városban. A kék-fehér 
csapatok találkozóján hagyomá-
nyosan jó hangulat uralkodott 
a lelátón, a szurkolók pedig azt 
láthatták, hogy jobban kezd a 
Sopron, de hamar fordít a ZTE. 
A zalaiak kosarasa, Ware az 
egész meccsen tarthatatlanul 
játszott, végül 35 pontig jutott. 
Neki, valamint az egyébként is 

precízen felépített vendégtá-
madásoknak köszönhetően 56 
pontot szerzett a Zalaegerszeg 
az első két negyedben, a csapa-
tok 10 pontos ZTE-előnnyel for-
dultak (46–56).

A harmadik negyed kataszt-
rofálisan indult soproni szem-
pontból: az eladott labdák mi-
att 20 pont fölé nőtt a vendé-
gek előnye. Lemar ismét kiváló 
napot zárt, a soproni játékos 33 
pontot szerzett a mérkőzésen. 
Warner és Molnár Marcell is 
jól célzott, így sikerült faragni 
a hátrányból. Az utolsó etap-
ban Warner és Takács Norbert 
pontjaival egészen közel került 
a zalaiakhoz az SKC. Az utolsó 
percben már csak három pont 
volt a különbség, de ezen a na-
pon a kritikus helyzetekben 
mindig volt egy vendégjátékos, 
aki átsegítette a csapatot a holt-
ponton. A ZTE végül 6 ponttal 

nyerte a meccset, szembetűnő 
volt azonban, hogy a vendégek 
jóval több lepattanót szedtek, és 
a gólpasszok száma is jóval ma-
gasabb volt a vendégoldalon. A 
végeredmény: Sopron KC – Zala-
kerámia ZTE KK: 93–99.

– A Zalaegerszeg egyszerű 
játékot játszott, de ezzel köny-
nyű ziccereket dobott, emellett 
döntő volt, hogy nagyon sok tá-
madó lepattanót szedtek a ven-
dégjátékosok – mondta Sabáli 
Balázs vezetőedző. – A harma-
dik negyedre találtuk meg azt 
az ötöst, amely mindent bele-
adva kosárlabdázott. Vissza is 
tudtunk jönni a meccsbe, de a 
kihagyott büntetők megpecsé-
telték a sorsunkat. 

A férfi kosárlabda-bajnokság-
ban most szünet következik, a 
Sopron KC legközelebb decem-
ber 15-én, a sereghajtó Serco TF 
– Budapest otthonába látogat.

Dobogós helyen  
az SC Sopron
Az idei év utolsó bajnoki mérkő-
zésére Győr–Gyirmótra utazott 
az SC Sopron csapata. A soproni 
fiatalok küzdelmes találkozón 
Kelemen szemfüles találatával 
1–0 arányban győztek, így a 16 
forduló alatt 14 győzelmet sze-
reztek. Ágoston Zsolt vezető-
edző a jó összetartó erőt, a kiváló 
csapatszellemet, valamint a cél-
tudatosságot dicsérte játéko-
saiban. Kiemelte, hogy örül az 
elért eredménynek, de ezt nem 
szabad túlértékelni, szerényen 
kell dolgozni tovább. Az előre-
hozott tavaszi első fordulóban 
a listavezető Lipót, a Csorna 
és a Sopron is győzött, így ez a 
három együttes telel a tabella 
első három helyén. A Gyirmót, 
hazai pályán elszenvedett vere-
ségével, komoly ponthátrányba 

került és leszakadt a feljutásért 
küzdőktől.

A SFAC a Pannonhalmával ját-
szott hazai pályán és minimá-
lis, 3–0 arányú vereséget szen-
vedett. A Kocsis Tamás vezet-
te csapat a sok kudarc ellenére 
kitartott és befejezte az évet. A 
tabella jelenlegi állása szerint 
a kiesést nem tudják elkerülni. 

A megyei III. osztály soproni 
csoportjában a Nagylózs kéré-
sére korábban elnapolt fordulót 
pótolták, s a listavezető vasuta-
sok magabiztos játékkal 6–3-ra 
győztek. A soproniak az első 
fél időben remek játékuknak 
köszönhetően 3–0-ra vezettek, 
majd a második játékrészben 
további találatokat szereztek. A 
gólokat Dancsecs (3), Mozsolics, 
Pethő és Sobor rúgták. 

Rangos utánpótlásversenyt 
szervezett a Shotokan Tigrisek 
SE vasárnap. A VasVilla torna-
terme adott otthont a III. Tigri-
sek Karate Kupa küzdelmeinek. 
A versenyen 14 egyesület 120 ver-
senyzője 300 nevezéssel indult, 
két soproni egyesület mellett 
érkeztek sportolók Ausztriából 
és több dunántúli település-
ről is. A karate kupa megnyitó-
ján részt vett dr. Farkas Ciprián 
városi tanácsnok, önkormány-
zati képviselő, valamint Csiszár 
Szabolcs sportfelügyelő is.

A Shotokan Tigrisek csapata 
összesen 5 arany-, 9 ezüst- és 10 

bronzérmet szerzett a nap folya-
mán. Szépen szerepeltek az után-
pótlás és kezdő versenyzőik is, 
az egyesület legeredményesebb 
sportolója pedig Gáncs Nóra lett 
egy arany- és két ezüstéremmel. 
Idén először rendeztek „családi 
kata” versenyszámot, amelynek 
lényege, hogy a kata formagya-
korlatot bemutató csapat mind-
három tagja egy családból indul 
– ebben a különleges verseny-
számban is a Shotokan Tigrisek 
végeztek az élen.

A Bushido-Viadukt SE soproni 
versenyzői 3 arany-, 3 ezüst- és 1 
bronzérmet szereztek, a csapat 

vezetője, Balla Dániel a felnőtt 
kumite versenyszámban állha-
tott a dobogó tetejére.

– A versenyt azért szervez-
zük meg, hogy legyen a kezdő 
és utánpótlás kategóriában sze-
replő gyerekeknek is gyakorlá-
si lehetősége – mondta Gáncs 
Krisztián, a Shotokan Tigrisek SE 
elnöke. – Természetesen a hala-
dókat sem zárjuk ki, hiszen így 
közelről láthatja őket és tanul-
hat tőlük a következő generáció. 
A verseny jó erőfelmérő olyan 
szempontból is, hogy vissza-
jelzést ad az edzésen elvégzett 
munka minőségéről.

Idén is megrendezi a hű-
ség napi futást a soproni 
sportfelügyeleti csoport. 
A részvétel ingyenes, min-
den induló ajándék emlék-
pólót kap. December 9-én, 
vasárnap 9-kor kezdődik a 
helyszíni regisztráció a Pe-
tőfi téren, de előzetesen is 
lehet jelentkezni a futás-
ra a sportfelügyelet face-
book-oldalán elérhető űr-
lapon. A közös bemelegí-
tést 9.45-kor tartja meg 
Szegedi Róbert és Bara-
nyai Norbert, a gyermek-
verseny rajtját 10-kor, a fel-
nőttekét 10.15-kor rende-
zik. A gyermekpálya 1,5 
kilométer hosszú, míg a 
felnőtteké körülbelül 3,2 
kilométeres. A legjobba-
kat kategóriánként serleg-
gel díjazzák.

Hűség napi 
futás 2018

Több mint 200 alsós kisdiák ment ki a jégpályára, ahol az egykori NHL-játékossal együtt jéghokizhatott FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A III. Tigrisek Karate Kupa versenyszámaiban mindkét soproni egyesület 
eredményesen szerepelt FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

A HÉT MOTTÓJA:

„A döntéshozatal 
pillanata az 

ember életének 
legmagányosabb 

pillanata. A döntést 
teljes nyugalomban, 
sötétben, borongó 

gondolatok 
közepette, 

kételyekkel vívódva, 
a lélek legmélyebb 

rétegeibe leásva kell 
meghozni.”

Leon Uris (amerikai író)

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Leon Uris: Exodus

Az Exodus Mózes máso-
dik könyve, amely azt be-
széli el, hogyan menekült 
el a zsidóság az egyiptomi 
rabságból Kánaán földjé-
re, és Exodus annak a ha-
jónak a neve, amely 300 
árva zsidó gyereket szál-
lított 1946 végén Ciprus 
szigetéről Palesztinába. 
Uris nagy ívű történeté-
ben arról mesél, hogyan 
tér vissza a zsidó nép két 
évezredes vándorlás után 
Palesztinába, az ősi földre, 
ahol az érkezőket ellensé-
gesen fogadják nemcsak 
az ott élők, de a környező 
országok lakosai is.

›

255 évvel ezelőtt, 1763. no-
vember 14-én született az 
alsó-szászországi Braun-
schweigben Wilckens Hen-
rik Dávid természettudós, 
a magyarországi erdésze-
ti oktatás első tanára. Sel-
mecbányán hunyt el 1832. 
május 25-én.

125 évvel ezelőtt, 1893. 
november 23-án született 
Konstantinápolyban Szé-
chenyi Bálint huszárfő-
hadnagy, cs. és kir. zászlós, 
Sopron megyei nagybirto-
kos, Széchenyi Ödön fia. Pá-
rizsban hunyt el 1954. ok-
tóber 21-én.

100 évvel ezelőtt, 1918. no-
vember 17-én az osztrák ál-
lamtanács bejelentette igé-
nyét négy nyugat-magyar-
országi vármegye németek 
lakta peremterületére.

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

Ez történt 
Sopronban

A tehetséges hallgató az Európai Fiatal Tudósok Versenyére is eljutott

Ábel tervez és szervez
MADARÁSZ RÉKA

Az ELTE programtervező informatikus szaká-
nak másodéves hallgatója, Kocsis Ábel lett a 
Széchenyi-ösztöndíj egyik idei nyertese. Az 
agilis fiú nemcsak kiváló tanulmányi eredmé-
nyeivel, hanem a közösség érdekében végzett 
tevékenységével is rászolgált az elismerésre.

Széchenyi István szellemisége 
ösztönözte városunk vezetőit 
arra, hogy megalapítsák a Szé-
chenyi István Tanulmányi Ösz-
töndíjat, amellyel a magyar 
felsőoktatásban tanuló, 
tehetséges soproni fiatalo-
kat támogatják. Kocsis Ábel, 
aki már többször szerepelt 
újságunkban, idén négy tár-
sával együtt részesült az 

anyagi támogatással is járó 
kitüntetésben.

– Jelenleg három pro-
jektben veszek részt – 
meséli a kedves fiú. – Bór 

Dorinával, az egyik tavalyi 

Széchenyi-ösztöndíjassal még a 
Széchenyi István Gimnázium-
ban fejlesztettünk ki egy sugár-
terhelés-mentes gerincvizsgáló 
eszközt, amellyel az Európai Fi-
atal Tudósok Versenyére is el-
jutottam Tallinnba. A készülék 
segítségével a gerinc görbületei 
számítógépen megjeleníthető-
vé válnak, így könnyen észreve-
hetjük a gerincferdülésre utaló 
jeleket. Idén két konferencián 
vettünk részt, tavasszal pedig az 
OTDK-ra megyünk a projekttel.

Szintén egy másik fiatallal, Bo-
hák Ádámmal fejlesztett ki Ábel 
egy szakmaigyakorlat-kereső 

weboldalt az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Innovációs La-
borjában. Az oldal szakmaigyak.
hu néven már fut. A találékony 
fiatalemberek számára azért is 
rendkívül lelkesítő ez a mun-
ka, mert azonnali visszajelzést 
kapnak arra vonatkozóan, hogy 
mi működik jól, vagy hogy min 
kellene változtatni. A weboldal-
lal való tevékenység – különösen 
szeptemberben és októberben 
– Ábel szinte minden idejét le-
foglalja, de azért egy kisebb pro-
jektet még beszorított bokros te-
endői közé: társaival egy olyan 
alkalmazáson dolgozik, amely 
mesterséges intelligencia segít-
ségével ad pénzügyi tanácsokat 
az ügyfeleknek. Úgy tűnik, a fiú 
energiakészlete kiapadhatatlan. 
Bármilyen meglepő, mindezek 
mellett még az Eötvös József 
Collegium választmányának 
alelnökeként programokat is 
szervez, és a bizottságok mun-
káját segíti.

Soproni fiatalok

Kocsis Ábel egyetemi tanulmányai mellett 
konferenciákra jár, valamint programokat is szervez
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SZOLGÁLTATÓK

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

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

150 csapat közül jutottak be az országos döntőbe a Fáy-iskola diákjai a Központi Statisztikai Hivatal 
által meghirdetett Stat wars elnevezésű versenyen. Fábiánkovits Kittit, Kiss Viktóriát, Takó Istvánt és 
Tauber Tast Hrubyné Pál Tímea és Hajnal Eszter készítette fel a rangos megmérettetésre. Izgalmas, 
kreatív feladatok vártak a résztvevőkre: szabadulószoba, lövészet, statisztikai adatok kidobása 
dartson, táblázatértelmezés, családi utazás költségeinek megtervezése, boszorkánykonyha, activity. 
A csapat az előkelő hetedik helyen zárta az országos versenyt. 

RÖVIDEN

Pszi-Faktor
Idén is megrendezik a 
pszichiátriai otthonok 
lakóinak hirdetett orszá-
gos kulturális találkozót, 
a Pszi-Faktort Sopron-
ban. 17 intézmény 114 
lakója 55 műsorszám-
mal vesz részt a rendez-
vényen, melyet novem-
ber 30-án, pénteken 
8.30-tól tartanak a GYIK 
Rendezvényházban. A 
Pszi-Faktort az Ágfalvi 
Pszichiátriai Otthon te-
lephelyvezetője hirdet-
te meg idén negyedik 
alkalommal. A rendez-
vény célja, hogy a be-
tegek kilépjenek az ott-
honaik falai közül, mél-
tó körülmények között, 
igazi színpadon, zsű-
ri előtt mutassák meg a 
bennük rejlő értékeket. 

Az évad első 
táncfóruma

Megtartották az idei 
évad első táncfórumát 
a Soproni Petőfi Szín-
házban. Múlt héten a 
Duna Művészegyüt-
tes Szerelmünk Kalota-
szeg című produkcióját 
láthatták a nézők, feb-
ruár 4-én a Veszprém 
Táncegyüttes Apáról fi-
úra című előadását tűzik 
műsorra, március 25-én 
a Sopron Táncegyüttes 
Ádám és Éva című da-
rabját mutatják be. 

Újabb tálentum
Folytatódik a Tálentum 
sorozat a Ligneum lá-
togatóközpontban. No-
vember 30-án 18 órá-
tól Sipos Bence Várat-
lan vár a határon című 
filmjét mutatják be. Mint 
arról lapunkban beszá-
moltunk, a Taródi várról 
szóló alkotással a sop-
roni fiatalember a 35. 
Országos Diák Film-
szemle fődíját nyerte el.

›

Kreatív statisztikusok
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BAJOK FELÉ  
TARTÓ UTAK

Ha egy kisgyerek megszúr-
ja a rózsa „tövisével” az uj-
ját, rögvest megtanulja, hogy 
a szép, illatos virág ezen ré-
sze veszélyt hordoz, és... at-
tól kezdve, kerüli a tüskét. 
Ha valaki elhízik, dohányzik, 
magasvérnyomás-betegsé-
ge vagy cukorbaja alakul ki, 
akkor ezek következménye 
évtizedek múltán alakul ki 
(például szívinfarktus, szél-
ütés, vakság), nincs gyors 
visszajelzés a baj/ bajok fáj-
dalmas hatásáról. Így nem 
figyelünk ezekre ösztönö-

sen. Persze itt is működik/ 
működhetne tudattalanul a 
mintakövetés. Ha az egész 
család sportol, senki sem 
dohányzik, nem csak ha be-
tegek, de az értelmes (!) szű-
résekre is elmennek a szülők 
az orvoshoz, akkor akarva/ 
akaratlan megtanulják a gye-
rekek a célszerű teendőiket. 
Enélkül azonban csak tuda-
tosan zárhatjuk le a bajok 
felé vezető utakat! Ne hal-
jon meg feleslegesen! 

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

NOVEMBER 28. – DECEMBER 4.

November 28.,  
szerda 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 

99/505–078

November 29.,  
csütörtök 

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10. 

99/506–544

November 30.,  
péntek 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 

99/314–084

December 1.,  
szombat 

Király gyógyszertár 
Várkerület 114. 

99/508–242

December 2.,  
vasárnap 

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 

99/505–865

December 3.,  
hétfő 

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4. 

99/329–921

December 4., 
kedd 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

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

›

Tallózó

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 5-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 könyvet sorsolunk ki, melyet nyerte-
sünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

November 14-i rejtvényünk megfejtése: Kezeslábas. Szerencsés megfejtőnk: Saly Jenőné (Sopron, Király Jenő u.). Mai 
rejtvényünkben Juhász Gyula Tájkép című versének kezdő sorai olvashatóak. 

KERESZT-
REJTVÉNY

Alma és fája

Városi István és Roland
PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik 
messze a fájától, tartja 
a mondás, melynek 
igazságáért nem kell 
messzire menni Sop-
ronban sem. Városi 
István és fia, Roland 
villanyszerelő-meste-
rek. Együtt, egymást 
kiegészítve dolgoz-
nak közös vállalko-
zásukban is.

– A szakmaválasztáshoz a szü-
leim sok ötlettel nem segítettek 
hozzá, túl azon, hogy természe-
tesen minden támogatást meg-
adtak – meséli pályaválasztása 
történetét Városi István. – Édes-
apám gépkocsivezetőként dol-
gozott az akkori Erdészeti és 
Faipari Egyetemen. Mindig azt 
hangsúlyozta, hogy „Ez a te dön-
tésed, fiam, mi ebbe nem aka-
runk beleszólni”, így az általános 
iskola befejezése előtt én első 
helyen az autószerelő szakmát 
jelöltem meg. És itt jött az a vé-
letlen, ami az egész életemet 
más irányba terelte: már köze-
ledett a tanév vége, amikor egy 
fizika felmérő dolgozatot írtunk, 
amelyben egy meglehetősen bo-
nyolult kapcsolási rajz szerkesz-
tése volt a feladat. Ezt én nagyon 
gyorsan, hibátlanul oldottam 
meg. Ekkor mondta az egyik ta-
nárom, hogy „Ne legyél te, fiam 
autószerelő, aki ezt a felada-
tot ilyen frappánsan megoldja, 
annak a villanyszerelő szakmát 
kell választania!”. Így dőlt el az 

én életutam. Delbó György volt 
az osztályfőnököm, de a szakma 
alapjait, annak becsületét Hor-
váth István tanár úr plántálta 
a fejünkbe, amiért mindmáig 
hálás vagyok neki. 

Városi István szakmai pálya-
futása az egykori ÉDÁSZ-nál 
indult, majd hamarosan ma-
gánvállalkozó lett. Fokról fokra 
építette fel fiával a közös, sike-
res vállalkozást, közben pedig el-
nyerte a Schilling János-díjat is.

– Az elektronika térhódítá-
sával minden szakma sokat 
fejlődött, és ez különösen igaz 

a mi szakmánkra is – kapcsoló-
dik a beszélgetésbe Roland, aki 
édesapjához hasonlóan szintén 
Schilling János-díjas villanysze-
relő-mester. – Ha nem is a leg-
jellemzőbb példa, hisz a mászó-
vasat nem az elektronika szorí-
totta ki az eszköztárunkból, de 
apuék még ennek használatát is 
tanulták. Akkoriban ezzel mász-
tak fel az oszlopokra hibát elhá-
rítani, közvilágítást szerelni. Ez 
ma már munkavédelmi szem-
pontból egy rémálom. Nekem 
a példaképem és a mesterem 
is az édesapám volt, és ez így 

van ma is. Egy percet nem he-
zitáltam annak idején a pálya-
választást illetően, már gyerek-
ként is ott sürgölődtem körü-
lötte, sőt kisebb feladatokat is 
kaptam tőle. Nem egyszer kö-
zösen fűztünk vezetéket, amire 
rém büszke is voltam a haver-
jaim előtt, nem utolsó sorban 
pedig egy kis zsebpénzt is kap-
tam. Őszintén szeretem ezt a 
szakmát, jó együtt dolgozni az 
édesapámmal, hisz ahogy ezt 
annak idején a régi mesterek is 
megfogalmaztak: egy srófra jár 
az agyunk. 

Városi István és fia, Városi Roland FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



www.sopronitema.hu 2018. november 28.16 Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt F. u. 1., 99/517-500; Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató | Szerkesztőségvezető: Huszár Judit 
Szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.; 99/517-534; szerkesztoseg@sopronitema.hu | Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója 
Terjeszti: Savaria Post Kft. 27.000 példányban; sopron@savariapost.hu | ISSN: 2063-2339 | www.sopronitema.hu

Zaz: stíluskavalád
KÓCZÁN 

BÁLINT 

2010 óta 
több mint 
500 kon-

certet adott, hazánk-
ban kétszer járt, al-
bumai milliós 
példányban 
keltek el vi-
lágszerte. Nem 
véletlenül ilyen 
népszerű Zaz.

A franciák csodafegyvere, 
Zaz a napokban mutatta be 
legújabb albumát. Az éne-
kesnő új anyaga a chanson, a 
dél-amerikai gitár, a pop, a salsa 
és a rock elemeinek ötvözésével 
született meg, a végeredmény 
pedig hűen tükrözi Zaz művé-
szi hitvallását.

Az új anyagról már két szerze-
ményt is bemutatott a művész-
nő, köztük a Que Vendr című 
dalt, amelyben Zaz franciául és 

spanyolul is énekel, a megjele-
nés óta pedig többmilliós né-
zettséget generált.

Zaz karrierjének 2010-es in-
dulása óta már több mint 
500-szor koncerte-
zett – 2016-ban pél-
dául kétszer is 

járt Budapesten – és mintegy 4 
millió lemezt adott el. Az új al-
bum bakelit verziója december 

7-én kerül az 
üzletekbe.

Megérkezett a Compact Disco 
legújabb klipje, ami a Közel 
című felvételhez készült. A feke-
te-fehér, minimalista videóban 
a banda frontembere, Walkó 
Csaba mellett egy kecses szí-
nésznő, Hegyesi Soraya is sze-
repet kapott. A banda 2012-ben 
lett igazán népszerű, amikor 
Sound of Our Hearts című szá-
mukkal egész Európa szívébe 
belopta magát az Eurovíziós 

Dalfesztiválon. Számos sláger 
után legutóbb a Csak a miénk 
című trackkel jelentkezett a 
zenekar. Időközben Lotfi Begi 
búcsút intett a csapatnak, de 
Csabiék ugyanolyan lendület-
tel folytatták a munkát. A Közel 
visszarepíti a hallgatót az együt-
tes zenei gyökereihez és hang-
zásával, instrumentális refrén-
jével hamisítatlan Compact 
Disco élményről gondoskodik. 

Compact Disco 
Begi nélkül

Tizenegyedik alkalommal 
lesz hűség napi rockest a 
Hangárban december 1-jén. 
A kiemelt sztárfellépő ezút-
tal a P. Mobil, de természe-
tesen soproni együttesek is 
a húrok közé csapnak.
– A hűség napi rockestet 
a trianoni (békediktátum) 
gyász kapcsán hívtuk életre, 
arra emlékezve, hogy Sop-
ron mégis magyar maradt – 
kezdte Mentes Norbert, ami-
kor a rendezvény létrejötté-
ről kérdeztük. – Ismertek az 
1921. december 14. és 16. 
közötti események, Sopron 

a hűség városa lett. Erre is 
emlékezünk az esten! 
A hűség napi rockestnek a 
Hangár Music Garden ad 
otthont december 1-jén. 
Az előző évekhez hasonló-
an idén is több koncert vár-
ja az érdeklődőket. 
– Az estét a fiatal Ostoros 
nyitja, nekik a napokban ké-
szült el az első EP demójuk. 
A kiemelt sztárfellépő a jö-
vőre 50 éves, legendás P. 
Mobil zenekar, de a hagyo-
mányokhoz híven a Hunga-
ricával is adunk koncertet – 
mesélte a zenész. 

Mentes Norbert hozzátette: 
igazi kuriózummal készül-
nek, hiszen vendége lesz az 
estének a Brazzil project. A 
formációt huszonhárom év-
vel ezelőtt a Moby Dick má-
sik zenészével, Hoffer Péter-
rel, illetve a Blokádból ismert 
Szokodi Zoltánnal hívták 
életre. Több mint két évtized 
után újra hallható lesz pár 
daluk élőben. Norbi elárul-
ta, a Hungaricával nemrég 
értek haza Lengyelország-
ból, ahol idén két turnéjuk 
is volt. Jövőre pedig új da-
lokon kezdenek el dolgozni.

Hűség napi rockest

Megérkeztek a nevek – a szervezők bejelen-
tették a VOLT Fesztivál első fellépőit. Sop-
ronban 2019. június 26 és 29. között rendezik 
meg a rangos zenei fesztivált, amelyre de-
cember 5-től lehet jegyeket venni. 
Sok év után láthatja és hallhatja újra a ma-
gyar közönség 2019. június 26-án a Slipk-
not legénységét, akik a klasszikus albuma-
ik mellett a legújabbat is magukkal hozzák 
Sopronba. A nyitónapon a VOLT nagyszín-
pad a rockereké: a Slipknot előtt lép fel a jö-
vőre 30. születésnapját a VOLT-on is ünnep-
lő Tankcsapda. 

A legismertebb Guns N’ Roses slágerek is 
elhangzanak majd a VOLT nagyszínpadon a 
fesztivál második napján, amikor a világ egyik 
legjobb gitárosa és az ő zenekara, a Slash Ft. 
Myles Kennedy & The Conspirators lép fel. 
A VOLT történetében többször okozott már 
emlékezetes órákat a soproni közönségnek a 
Parov Stelar csapata, ők is ellátogatnak 2019-
ben városunkba. 
Ugyancsak a headliner-sort gazdagítja a slá-
gergyáros német DJ-producer, Robin Schulz, 
de a magyarok közül biztosan ott lesz még 
Rúzsa Magdi, Majka és a Punnany Massif. 

Sztárok a VOLT-on

Itt még közösen: Lotfi 
Begi és Walkó Csaba 
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