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Nemrég új klippel jelentkezett 
Radics Gigi. A videó érdekessége, 
hogy az énekesnő hat női karak-
tert jelenít meg benne. Az év 
végén pedig egy magyar szu-
perprodukcióban tűnik fel Gigi, 
mindezek mellett pedig az 
X-Faktor legfiatalabb mentora-
ként is dolgozik. Az énekesnő 
napjai rendkívül sűrűn telnek 
majd az év utolsó részében.

A reformáció 
500 éveAmatőr színjátszók

A hazai csoportok mellett külföldi szín-
játszók mutatkoztak be Sopronban

Lejátszotta 10. mérkőzését az őszi bajnokságban az SVSE NB II-es focicsapata. A Dorog elleni 1–2-es 
vereséggel már a 6. „zakó” csúszott be, egyre kilátástalanabb az együttes helyzete. FOTÓ: GODAVSZKY HELGA

SVSE: ez már a mélypont?

– Lelkiismeretes és boldog ember vagyok – vallja magáról Nagy 
László faszobrász. Aki nem olvasta vagy hallotta önértékelé-
sét, annak elég, ha megnézi Megmunkált fa című életmű-
kiállítását a nagycenki Széchenyi-emlékmúzeumban.

Radics Gigi 
szerepei

Megnyílnak  
a kapualjak

Sopron védőszentjének, Szent Mihály napjá-
nak alkalmából a belváros 30 kapualjában 60 
különböző kulturális–művészeti élmény csalo-
gatja az érdeklődőket KultKapuk címmel.

A Liszt-központ adott 
otthont a Soproni Evan-
gélikus Egyházközség, 
a Soproni Református 
Egyházközség, valamint 
a város önkormányza-
ta által rendezett „A re-
formáció 500 éve” cí-
met viselő rendezvény-
sorozatnak.
A konferencián az elő-
adók egyebek mellett 
a lutheri reformáció tö-
rekevéseiről, a nyuga-
ti egyház megújításáról 
értekeztek, a Liszt-köz-
pontban pedig ki-
állítás nyílt.
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Harmónia és egyensúly
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Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

1 db szociális helyzet alapján történő,
3 db szociális helyzet alapján időskorúak részére és

2 db szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére
meghirdetett lakások bérbevételére

PÁLYÁZNI LEHET:

Sopron, Újteleki u. 2–4. I/6. 
(szociális helyzet alapján)

1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba WC-vel, 25 m2-es komfortos lakásra

A lakás megtekinthető 2017. október 3., kedd 10.30–11.00 között

Sopron, Major köz 3. fszt. 1. 
(szociális helyzet alapján időskorúak részére) 

1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, 30 m2-es, összkomfortos lakásra 
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 1.950.000 Ft)

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

1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, 26 m2-es, összkomfortos lakásra 
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 1.600.000 Ft)

Sopron, Major köz 3. II/26. 
(szociális helyzet alapján időskorúak részére) 

1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, 22 m2-es, összkomfortos lakásra 
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 1.355.000 Ft)

A Major köz 3. szám alatti lakások megtekinthetők
2017. október 3., kedd 9.30–10.30 között

Sopron, Baross u. 22/A fszt. 3. szám alatti
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)

1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 37 m2-es komfortos lakásra

Sopron, Baross u. 22/B fszt. 1. szám alatti
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)

1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 37 m2-es komfortos lakásra

A Baross u. 22. szám alatti lakások megtekinthetők
2017. október 3., kedd 9.30–10.00 között

  A pályázatok benyújtási határideje:
2017. október 11., szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00 között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, 
Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben. 

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BERTHA ÁGNES

Sopron-
ban évszá-
zadok óta 
békésen 

megfér egymás mel-
lett több vallási közös-
ség és templom. Soro-
zatunkban bemutatjuk 
a város templomait, 
történetüket, érdekes-
ségeiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, 
valamint terveiket.

A balfi gyógyfürdő parkjában 
1773-ban épült fel Szent József 
tiszteletére a késő barokk jel-
legű, egyhajós fürdőkápolna. 
A főbejárat előtti kis szélfogón 
Sopron város címere díszlik. Az 
oltárkép Szent Józsefet ábrázolja 
a gyermek Jézussal, az oltár fafa-
ragása Sedlmayer András mun-
kája 1773-ból, a mennyezeti és 
faliképeket Dorfmeister István 
készítette. 

A római kor óta ismert balfi 
gyógyfürdőt dr. Wosinski Ist-
ván orvos 1898-ban vásárolta 
meg Soprontól, 15 évvel később 
a kápolna is a tulajdonába került. 
Ahogy a templombelsőben talál-
ható egyik fekete márványtábla 
bi  zonyítja, a tulajdonos és neje, 
Wosinski-Siemens Mária grófné 
kötelezték gyermekeiket és ezek 
utódait, hogy „ezen Isten házát 

Isten nagyobb dicsőségére örök 
időkön át fenn fogják tartani és 
gondozni”. 

A II. világháború után a für-
dőt államosították, de a kápolna 

– melyet továbbra is a katolikus 
egyház használt – a család birto-
kában maradt. 2008-ban a Mű -
emlékvédelmi Hivatal felhívta 
az – időközben bel- és külföldön 

szétszóródott – tulajdonosok fi -
gyelmét a kápolna rossz álla-
potára. A leszármazottak közül 
a kismartoni (Eisenstadt) Paul 
Szimak, Wosinski István déd-
unokája átvállalta a renoválás 
költségeit, „cserébe” megkapta 
a tulajdonrész többségét. A kül -
ső–belső restaurálás során meg-
újult a tető, a belső – töredezett 
– burkolólapok, a padok, az abla-
kok–ajtók, a párkányzat, az oltárt 
renoválták, újraaranyozták. A ká -
polna körül lefolyóárkot ástak és 
becsöveztették, a be  járathoz új 
homokkőlépcsőfokok készültek. 
2011-ben a felújítás folytatódott 
a harangok, a tartószerkezet és 
az automatika korszerűsítésével.

– A felújítás tulajdonképpen 
befejeződött – tudtuk meg Né -
meth Antal kópházi plébános-
tól, aki a balfi katolikus hívek 
lel  ki gondozását is végzi –, még 
a ká  polna fűtését kell megol-
dani, ez a betegek és a helyiek 
szempontjából is elodázhatat-
lan kérdés. Reméljük, az idei 
költségvetésbe belefér, de ter-
mészetesen a tulajdonost is be 
kell vonni a tervezésbe, a mun-
kálatokba. A ká  polnában heti 
kétszer – csütörtökön és szom-
baton – van szentmise, nagyon 
kedvelt nemcsak a fürdő betegei 
körében, de a helyiek is ragasz-
kodnak hozzá, még esküvőket is 
tar  tanak itt. Gyakran kapunk az 
ország távoli szegleteiben élők-
től levelet, akik itt gyógyultak, 
és továbbra is szeretettel gon-
dolnak a mi fürdőkápolnánkra.

CZIRÁKI VIKTÓRA

Űrfizikai laboratórium 
épül Fertőbozon, az 
MTA Széchenyi István 
Geofizikai Obszervató-
riumban. A „mágneses 
nulltér-laboratórium” 
a bolygóközi térre jel-
lemző körülményeket 
biztosít olyan kísérle-
tekhez, amiket koráb-
ban a Földön nem 
lehetett elvégezni.

Egy nyertes uniós pályázat-
nak köszönhetően Fertőbozon, 
a Ma  gyar Tudományos Akadé-
mia Geofizikai Obszervatóriu-
mában rövidesen megkezdődik 
annak az egyedi, speciális labo-
ratóriumnak a kialakítása, ahol 
a bolygó erős mágneses terének 
kompenzációjával, és a Földön 
szinte mindenütt jelenlévő elekt-
romágneses zavarok csillapításá-
val a kísérleti térben űrbeli körül-
mények, az űr „csendjének” szi-
mulációjára lesz lehetőség.

– A laboratóriumban olyan 
viszonyokat szeretnénk terem-
teni, mintha valahol a bolygó-
közi térben, tehát egy nagyon 
gyenge mágneses térben len-
nénk – mond  ta el Wesztergom 
Viktor, a kutatóintézet vezetője. 
– A mág  neses nulltér-la bo  ra-
tórium speciális kialakításának 
köszönhetően védett lesz min-

den természetes és mestersé-
ges elektromágneses zavartól is. 
Maga a kísérleti tér egy 3×3×3 mé -
teres, speciális mágne  ses tu  laj-
donsággal ren  delkező ötvözetből 
épített kamra. Ezt ve  szi körül az 
obszervatórium mágneses, elekt-
romágneses mérésekkel vezérel 
aktív kompenzáló rendszere. 
A kam   rán belül ezzel a kombi-
nált kompenzáló, árnyékoló 
rendszerrel homogén, gyakor-
latilag nulla mágneses tér állít-
ható elő, ami egyedülálló lehető-
ségeket biztosít majd űreszközök 
kalibrálá sára, részecske- és plaz-
ma fi zi kai, biofizikai kísérletek 
befoga dására, anyagtudományi 
ku    tatások végzésére, de akár or -
vos  di agnosztikai eszközök fej-
lesztésére is.

A laboratórium fogadóépüle-
tének tervezése és kivitelezése 
nagy kihívást jelent, hisz mág-
neses szempontból „láthatatlan-
nak” kell lennie. Az építés során 
speciális építőanyagokat és tech-
nológiákat hasz  nálnak majd, 
mivel kerülni kell a vákuumtól 
eltérő elektromágneses tulajdon-
ságokkal rendelkező, különösen 
a ferromágneses anyagokat, mint 
például a vas és a vas  tartalmú 
ásványokat tartalmazó építő-
anyagok használatát. Az épület 
közvetlen környezetében mind-
ezeken túl lokális talajcserére is 
szükség lesz.

A laboratórium alapkövét no -
vember 2-án teszik le Fertőbozon, 
és a tervek szerint jövő ősztől kez-
dődhetnek meg a kísérletek.

„Űrcsend” 
Fertőbozon

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az őszi „vadszezon” 
közlekedési szem-
pontból is különle-
ges. Az esti és éjsza-
kai órákban foko-
zott óvatossággal 
közlekedjünk, külö-
nösen az erdősá-
vok környékén!

– Éves átlagban szinte minden 
hétre jut egy-egy vadgázolásos 
baleset Sopron környékén. Ezek 
gyakran elkerülhetők lennének 
kellő odafigyeléssel – szögezi le 
Kovács Miklós rendőr alezredes, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak vezetője. – A vadgázolásos 
balesetek esetében fontos a meg-
előzés. Erdős részen autózva, kü -
lönösen ott, ahol vadveszélyt 
jelző tábla hívja fel a figyelmet, 
fokozott óvatossággal haladjunk! 

Éjjel, sötétben az ilyen táblával 
jelzett szakaszokon akár a meg-
engedett sebességnél is lassab-
ban érdemes hajtani, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy honnan 
lép elénk egy őz vagy szarvas. Ha 
a megengedett 90-es tempóban 

autózunk, sajnos kevés esélyünk 
van időben megállni.

A Csapod, Röjtökmuzsaj kö  rü  li 
utak kiemeltek „vadszempont-
ból”. 2015-ben éppen ezen a kör-
nyéken történt egy halálos bal-
eset is: egy osztrák férfi halt meg.

– Ha vadat látunk a távolban, 
azonnal fékezzünk, lassítsunk! 
– javasolja az osztályvezető. – Il -
letve számítani kell arra is, hogy 
ha átfut egy vad az autónk előtt, 
lehet, hogy több is jön. Ha lakott 
területen kívül haladunk, és 
segít, használjunk reflektort! Ne 
csak az útra összpontosítsunk, 
hanem jobbra–balra pásztázzuk 
az út melletti sávot is!

Ha az út mellett őzeket látunk, 
jelezhetjük a szembe jövőknek 
is. Amennyiben az ütközés elke-
rülhetetlen, inkább csak fékez-
zünk, ne rántsuk el a kormányt! 
Ha a kocsi eleje összetörik, de 
be vagyunk kötve, még mindig 
kisebb baj történik, mint egy 
esetleges frontális ütközés ese-
tén, vagy ha az árokba csapó-
dik és felborul a kocsi. – Aki va -
dat gázolt, hívja a 112-t! – zárja 
Ko  vács Miklós. – Ilyen esetben 
kimegy a rendőr, majd értesítik 
az illetékes vadásztársaságot, akik 
gondoskodnak az elhullott állat 
elszállításáról.

Vadbaleset – hajtsunk lassabban!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ha vadat látunk a távolban, az úton vagy az út 
mellett, fékezzünk, lassítsunk! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Hárman – köztük egy volt széchenyis diák – képviselték Ma-
gyarországot az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 
döntőjében Tallinnban szeptember 22. és 27. között.
A kiválasztott mintegy száz pályázó között Magyarországról 
a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 26. Ifjú-
sági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny há-
rom első díjasa jutott ki a több mint 45 ezer eurós (13,9 millió 
forint) összdíjazású megmérettetésre, amelynek célja, hogy 
a 15–20 év közötti fiatalok figyelmét a természettudomány 
és technológia területére irányítsa.

Kocsis Ábel, a soproni Széchenyi István Gimnázium végzett 
diákja a Mennyire vagyunk tartósak? – Gerincgörbületek ki-
rajzolása Tolival nevű gerincvizsgáló eszközzel, Molnár Áron, 
a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázi-
um végzett diákja az Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szen-
zor című projekttel, Puskás Dávid, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum diákja pedig a 3D nyomtatott Holdbázis című munká-
jával vett részt a versenyen. A Magyar Innovációs Szövetség 
konzultációkkal segítette a fiatalok felkészülését, a magyar 
delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette.

Döntőt ért a gerincvizsgáló

A templomok története, rejtett és látható kincseik

Magán fürdőkápolna

A balfi Szent József-kápolnát több mint száz éve 
dr. Wosinski István családja birtokolja, dédunokája 
újíttatta fel az épületet
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GYŐRI-VARGA NÓRA 

Gyakran gyötri gyomorégés, mely általá-
ban étkezés vagy hamarosan lefekvés után 
jelentkezik? Elhúzódó köhögéstől, visszatérő 
torokgyulladástól szenved? Figyeljen a tartó-
san fennálló tünetekre: refluxra is utalhatnak!

Magyarországon (is) népbeteg-
ség a reflux: a lakosság mint-
egy 20 százalékának van mini-
mum heti egyszer ehhez a be -
teg  séghez köthető panasza. 
– A tü  netek változatosak lehet-
nek – kezdte dr. Mester Gá  bor, 
a Soproni Gyógyközpont gaszt -
roenterológiai–belgyógyászati 
osztályának osztályvezető főor-
vosa. – Tipikus a gyomorégés, 
a sa  vas visszaáramlás ér  zése, de 
előfordulhat állandósuló torok-
kaparás, köhögés, sőt, a fogszu-

vasodás vagy az asztma hátte-
rében is állhat a betegség.

Kialakulása a gyomor és 
a nye      lőcső találkozásánál ta -
lál  ha tó záróizom gyengeségé-
nek, nem megfelelő zárásának 
köszönhető, ami miatt a nye-
lőcsőbe visszaáramló gyomor-
sav vagy -tartalom felmarja 
annak falát. A záróizom gyen-
güléséért számos tényező lehet 
felelős. – A helytelen életmód 
sokat árthat – figyelmeztetett 
a szakember. – A túlsúly miatt 

megnövekedett has például 
felnyomja a gyomortartalmat, 
a be  tegség „ellenszere” így ez 
esetben a fogyás lehet (reflux 
egyébként a várandósoknál is 

a nagyobb hastérfogat miatt 
alakulhat ki). Káros a rendszer-
telen étkezés, a gyorséttermi, 
erősen fűszerezett és zsíros 
ételek, a kóla fogyasztása, vala-
mint az alkolhol (különösen 
a fe  hér bor) és a cigaretta. Ref-
luxosoknak érdemes kerülniük 
a kései és túl bőséges vacsorá-
kat, a borsmenta teát, a citrus-
féléket, hiszen ezek súlyosbít-
ják tüneteiket. Segíthet, ha az 
ágy feji részét megemelik, ezzel 
is akadályozva a gyomorsav 
visszaáramlását.

Dr. Mester Gábor hangsú-
lyozta, heti többszöri refluxra 
utaló panasz esetén tanácsos 
a háziorvoshoz fordulni, aki 
gasztroenterológushoz utal-
hat tovább (tartósan fennálló 
tünetek esetén ő endoszkóp-
pal igazolja a betegség fennál-

lását). A betegség időben tör-
ténő kezelése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy ne alakuljanak ki 

olyan szövődmények, mint 
a fekély, a nyelőcsőszűkület 
vagy rákos elváltozások.

Hazánkban is népbeteség lett a reflux
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A gyomorégés a refluxbetegség egyik tipikus tünete 
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Dr. Mester Gábor

PLUZSIK TAMÁS

Köszönhetően elsősorban Szabó 
Károly polgármesternek, a múlt 
héten a harkai kultúrházban meg-
nyílt a méltatlanul elfeledett kép-

zőművész, Kövesdi-Nagy 
József alkotásainak tár-

lata. Kiállítása anyagá-
nak összegyűjtésé-
hez a Soproni Téma 

is hozzájárult. 

Mint ahogy arról lapunkban 
ko  rábban hírt adtunk, Kövesdi-
Nagy József (1922–1976) harkai 
festőművész tervezett tárlatá-
hoz kértek a rendezők segítsé-
get, hogy akinek a birtokában 
van a művésztől festmény, adja 
kölcsön egy tervezett kiállításra. 
A toborzó sikeres volt: a tárlat 
megnyílt a harkai kultúrházban, 
ugyanott, ahol közel fél évszá-
zaddal ezelőtt, 1969-ben utol-
jára tárhatta a művész a nagy-
közönség elé alkotásait.

– Már főiskolás korában ki -
emelkedő tehetségnek tartot-
ták a tanárai – mesélte édesapja 
élettörténetét a harkai szüle-
tésű, de évtizedek óta Győrben 
élő dr. László Tamásné Kövesdi-
Nagy Kornélia. – Egy évig Pá -
rizsban is lehetett ösztöndíjas, 
innen eredt a francia impresz-
szionisták iránti csodálata, mely 
végigkísérte egész munkássá-
gát. Ösztöndíja kevés volt, szülői 
támogatásra nem számíthatott, 
napközben tanult, éjszaka pedig 

itt-ott hegedült, magyar 
nótákat, cigánydalokat 
énekelt, ezzel egészítette 
ki szűkös jövedelmét.

A fiatal művészbarát-
jával együtt disszidálni 
akart, így érkeztek Har-

kára. A barátját elkísérte 
a határig, ahonnan ő visz-

szafordult, majd a helyi 
vendéglőben megismerke-
dett a kocsmabérlő lányá-

val, Kretzinger Ilonával, 
akit hamarosan el is vett 
fe  leségül. 

– Apámat a helyi hata-
lom nem nézte jó szemmel, 
kémgyanús elemként tartot-
ták nyilván, gyakran élvezte 
az ÁVH „vendégszeretetét” 

– tette hozzá a mű  vész lánya. 

– Mindezt csak tetézte, hogy 
1956-ban lázított, transzparen-
seket festett, ezért internálták, és 
csak 1959-ben térhetett haza. Ezt 
követően természetesen elhe-
lyezkedni nem tudott, ezért 
hogy családjának megélhetést 
biztosítson, az ARTEX Vállalat-
nak megrendelésre készített 
nagyrészt olyan képeket, melyek 
nem az ő tehetségéhez voltak 
méretezve. 

Néhány soproni művésszel 
tar  totta a kapcsolatot, így Szarka 
Árpáddal, Wosinsky Kázmérral, 
Szűcs-Szabó Sándorral.

– Jól ismertem őt, többször 
jártam nála, csodáltam és tisz-
teltem nagyfokú technikai tudá-
sát, ami tájképeinél a fények és 
a megfelelő színhatások össze-
állításában volt leginkább tet-
ten érhető – emlékezett a tra-
gikusan fiatalon, 54 éves korá-
ban elhunyt művészre Grábner 
József soproni festőművész. 
– 1971-ben szerepeltem először 
a Festőteremben őszi tárlaton, 
a Fény felé című képemmel, 
melynek létrejöttében neki is 
fontos szerepe volt.

Kövesdi-Nagy József szerény 
síremléke a Szent Mihály-teme-
tőben található: egy paletta, ket-
tétört ecsettel…

Bővítette alapfeladatát 
a Kozmutza Flóra EGYMI 
Általános Iskola és Szak-
iskola: gyógypedagógiai 
óvodai ellátással segítik az 
óvodáskorú sérült gyereke-
ket nevelő családokat. Az új 
óvodaszobát az elmúlt hé-
ten adták át. Az eseményen 
részt vett Barcza Attila ön-
kormányzati képviselő, va-
lamint Marek János tanke -
rületi igazgató is. A mintegy 
tízmillió forintos kormány-
zati támogatásból az isko-
la földszintjén alakították ki 
a csoportszobát, valamint 
az öltözőket. Az iskola saját 
erőből, 14 millió forintból 
korszerűsítette a mosdókat, 
valamint beszerezte a spe-
ciális fejlesztőeszközöket. 
Az óvodai ellátás során tíz 
gyereket fogadhatnak.
A mostani fejlesztés lénye-
ges eleme a folytonosság 
biztosítása, ugyanis minél 
korábban kap szakmai se-
gítséget a fogyatékkal élő 
kisgyermek, annál nagyobb 
a javulás esélye, s könnyeb-
ben illeszkedik be a társa-
dalomba. A szülők számára 
nagy segítség, hogy az in-
tézményben 3–23 éves ko-
rukig biztonságban, hoz-
záértő szakmai kezekben 
tudhatják a gyerekeiket.

Óvodai szoba 
a Kozmutza-
iskolában

Kövesdi-Nagy Józsefet már főiskolásként kiemelkedő tehetségnek tartották

Paletta, kettétört ecsettel

A művész lánya, dr. László Tamásné Kövesdi-Nagy Kornélia 
édesapja önarcképével FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Kubinszky Mihály tiszteletére
A Soproni Szemle idei 2. számát teljes egészében Kubinszky 
Mihály emlékének szentelték a szerkesztők. Az emléke-
ző írások sorát dr. Fodor Tamás polgármester nyitja, majd 
a szerkesztőség búcsúzik a kiváló egyetemi tanártól és épí-
tésztől, aki egy időben a Soproni Városszépítő Egyesület 
elnöke is volt. A kiadványban a többi között Finta József, 
Bartha Dénes és Baranyai Lenke tárja fel Kubinszky Mihály 
sokoldalú munkásságának egy-egy szeletét. A tanulmá-
nyok rovatban Jankó Ferenc, Veöreös András és Bende 
Attila írását olvashatjuk. Kubinszky Mihály válogatott pub-
likációit Sági Éva állította össze.

Melegek a radiátorok
A szeptember eleji hideg miatt a családi házak és az egyedi 
fűtési berendezésekkel rendelkező lakások mellett Sopron-
ban a múlt héten közel 6400 társasházi lakásban is elindí-
totta a fűtést a Sopron Holding Zrt. A szolgáltatás zavartalan 
ellátása érdekében a nyáron városszerte több hőközpontban 
végeztek el felújítási és karbantartási munkákat.

› Huszonöt évvel ezelőtt alakult 
meg a Határőr Nyugdíjasok 
Soproni Egyesülete, a jubileumot 
pénteken ünnepelték meg a GYIK 
Rendezvényházban. Mihályi Ervin, 
az egyesület elnöke elmondta, céljuk 
mindig is a tagság életének szebbé 
és jobbá tétele, illetve a kegyeleti 
okokból való segítségnyújtás 
volt. A szervezet létszáma 
folyamatosan bővül a rendőrségen, 
a tűzoltóságon, a honvédségben, 
valamint a büntetés-végrehajtásban 
dolgozókkal és családtagjaikkal. 
Az ünnepségen gyertyát gyújtottak 
az elhunyt társak emlékére, 
köszöntötték az alapító tagokat 
és több előléptetést is átadtak. 
A rendezvényen részt vett dr. Simon 
István alpolgármester, valamint 
Stöckert Tamás városi főtanácsos. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jubiláló határőr 
nyugdíjasok
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EZ LESZ…
Ne légy áldozat…

Szeptember 27., szerda 17 óra,  
Roth-kollégium díszterme 
Téma: gyermekbántalmazás, szexuális visszaélés, zaklatás. 

Lehet egy számmal kisebb?
Szeptember 27. 18.30, Pedagógusok Művelődési Háza
Horváth-Szováti György előadása az ökológiai 
lábnyom csökkentéséről

Bringás reggeli!
Szeptember 28., csütörtök 6 órától, Kocka bistro
A Bringázz Sopron tanévnyitó rendezvénye

II. TECH and BEER koncert
Szeptember 28. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Nyitott Akadémia
Szeptember 28. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Pál Ferenc előadása: Párkapcsolati kommunikáció  
és konfliktuskezelés

Nemzettudat és nemzeti identitás
Szeptember 29., péntek 14 óra – október 1.,  
vasárnap 11 óra, Liszt-központ
Konferencia

Irodalmi est Arany János emlékére 
Szeptember 29. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Michael Noise koncert
Szeptember 29. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Idősek nemzetközi találkozója  
és kiállítása

Szeptember 30., szombat 9 óra, GYIK Rendezvényház

A hűség kapui
Október 1., vasárnap 10 óra, Munkácsy-terem
Sopron kapui Soproni Somlai Attila festményein
Nyitva október 22-ig: kedd–vasárnap 10–18 óra 
(hétfő szünnap)

Japán nap
Október 1. 10 óra, GYIK Rendezvényház
Kaligráfia, yukata, aikido, szumo bemutatók

KultKapuK
Október 1. 14–18 óra, belváros
Egy vasárnap délután, amikor megnyílnak a belváros 
öreg kapui a Szent György, a Kolostor, a Templom  
és az Új utcákban. 

Fúvószenekari hangverseny
Október 1. 18 óra, József Attila Művelődési Ház, Balf
Fellép: Musikverein Großkuchen, Németország

Lövéri esték
Október 1. 18 óra, Árpádházi Szent Margit-templom
Zenés utazás – Hamburgtól Eszterházáig című 
hangverseny. Közreműködnek a történelmi hangszereket 
megszólaltató Pratum Integrum zenekar szólistái.

Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Október 2., hétfő 19 óra, Liszt-központ

Nyugdíjas egyetem
Október 3., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház
Dr. Winkler Dániel egyetemi docens témája  
a madárének ismeretlen világa

Tompa Mónika előadása
Október 3. 17 óra, városi könyvtár
Bemutatkozik a Soproni Egyetem Központi Könyvtára 
és Levéltára

Jótékonysági koncert
Október 4., szerda 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Lukács család javára várják az adományokat

HOL JÁRUNK?

Megfejtések
A szeptember 13-i rejtvényünk megfejtése: 
Pékmúzeum, Sever-ház – Bé  csi utca 5., 
szerencsés megfejtőnk: Pálmány Tímea 

(tipike20@indamail.hu). Az ajándékköny-
vet a Pro Kultúra Jegyirodájában ( Sopron, 
Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Pékmúzeum, Sever-ház – Bécsi utca 5.

Nem az úgynevezett történelmi belvárosban, hanem a Bé  csi utcában, a gaz  da  negyedben 
áll ez a ház, ahol egykor pékmesterek nemzedékei készítették a kenyeret, sültek a kemen-
cében a ci  pók, készültek a fa  gyik és a sütemények. A Pékmúzeum kőépületének törté-
nete a 16–17. századig vezethető vissza. Az első ismert tulajdonosa Joachim Hüber pék-
mester volt. A pékház jobb oldali szárnyában helyezkedett el maga a pékség. A hajdani 
lisztraktárat a XIX. század végén cukrászműhellyé alakítottá k át. Az utcai szoba volt 
a kenyérbolt, ezt később kettéosztották, és itt működtették a cukrászdát. Az épület alatt 
pince húzódik, hisz az egykori soproni mesteremberek egyúttal szőlősgazdák is voltak. 
A ház tulajdonosai 1970-ig pékek voltak, az utolsó tulajdonos halála után, 1972-ben nyílt 
meg a Pékmúzeum. Az épület homlokzatán lévő kőcímer, a perecet törő oroszlánok, 
szintén a pékmesterségre utal. KÉP ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről 
mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részlet-
ből felismerjék az egészet, és megír-
ják nekünk, melyik épületet rejtettük 
el. Azok között, akik a helyes megfej-
tést október 4-ig beküldik a Soproni 
Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy 
a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
címre, ajándékot sorsolunk ki. 

Sopronban tartotta konferenciá-
ját a Védett Szervezetek Or  szágos 
Szövetsége. A szervezet a megvál-
tozott munkaképességű dolgozó-
kat foglalkoztató munkaadókat 
képviseli. Dr. Si  mon István alpol-
gármester a ta  nácskozás megnyi-
tójában kiemelte: országszerte 
mintegy harmincezer ember 
önbecsülését adta vissza a kor-
mányzat azzal, hogy támogatja 
a foglalkoztatásukat. Fontos fel-
adat ez, hiszen ezek a munkavál-

lalók ezáltal hasznosnak érezhetik 
magukat, eltarthatják a családju-
kat, s egy közösséghez tartoznak.

Firtl Mátyás, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője beszé-
dében felidézte, a kormányzat 
ebben az évben összességében 
negyvenmilliárd forint plusz jut-
tatást ad erre a célra. Az egy főre 
jutó támogatás összege 1,2 millió 
forint. Mindezt pedig az alapozta 
meg, hogy tovább bővül a gaz-
daság, s nő a foglalkoztatottság.

A konferencia egyik fontos 
té    maköre az volt, hogy a kor-
mányzat rövidesen kiírja a mun-
kaadók számára a pályázati fel-
hívást, így az érintettek első 
kézből értesülhettek a legfon-
tosabb információkról. Ebben 
a támogatott formában, mint 
írtuk, harmincezer megválto-
zott mun  ka  képességű ember 
dolgozik. Emellett elemezték 
az Állami Számvevőszék ellen-
őrzéseinek tapasztalatait.

A munkába állást segítik

RÖVIDEN

Új motorvonat
Alig egy évvel a szállítói 
szerződés aláírását kö-
vetően kigördült a Stad-
ler lengyelországi gyá-
rából a GYSEV első új 
generációs FLIRT mo-
torvonata. A szolnoki és 
a siedlcei gyárban ké-
szült jármű megkezd-
te első útját Gdansk  ba, 
ahol a TRAKO nevű vas-
úti szakkiállításon mutat-
kozik be. A motorvonat 
várhatóan jövő év elején 
állhat forgalomba.

Sírokat  
gondoznak

Régi, hozzátartozó hiá-
nyában gondozatlan sí-
rokat tesznek rendbe 
ok  tóber 3-án, kedden 
15 órai kezdettel a Vi -
rá gos Sopronért prog-
ramsorozat keretében 
az evangélikus temető-
ben. A szervezők kérik, 
aki teheti kapát, metsző-
ollót vigyen magával.

›

A lipcsei Compania Sincara csoport Don Q 
című előadása nyerte meg a Progress Sop-
ron 2017 nemzetközi alternatív és ama-
tőr színházi fesztivál fődíját. A hagyo-
mányteremtő találkozón a hazai csopor-
tok mellett szerbiai magyar, olasz, német 
és lengyel színjátszók mutatkoztak be.

A fesztivál nyolc versenyprog-
ramját és öt kísérőrendezvényét 
csaknem kétezer néző tekintette 
meg. A zsűri egy fődíjat és 15 kü -
löndíjat osztott ki.

A nyitóünnepségen dr. Simon 
István alpolgármester kiemelte, 
a színházi művészet több ezer 

éves, mondhatjuk, hogy egyidős 
az emberiséggel. Ez a művészeti 
ág most is virágzik, fejlődik, fo -
lyamatosan megújul, és ez első-
sorban a kísérletező, kutató, al -
ternatív színházaknak köszön-
hető, amelyek gyakran amatőr 
közösségek.

Pataki András, a fesztivál és 
egy  ben a Soproni Petőfi Szín-
ház igazgatója a díjkiosztón el -
mondta: jól sikerült a találkozó, 
a közönség értő és érdeklődő sze-
retetét tapasztalták meg a részt-
vevők, Sopron nyitottsága, szel-
lemi befogadó ereje vette körül 
az eseményt.

Az önkormányzat és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkársá-
gának a támogatásával megvaló-
suló találkozó zárásakor dr. Fo  dor 
Tamás, Sopron polgármestere 
hangsúlyozta: mindenki nyert 
a Progress-szel, jó visszhangja 

volt az eseménynek, megtisz-
teltetés volt, hogy a város első 
alkalommal adhatott otthont 
a fesztiválnak.

A Progress Sopron zsűrijében 
Lucie Malková rendező, a Cseh 
Cent  rum igazgatója, Katona Im -
re, a soproni teátrum vezető dra -
ma  turgja és Pinczés István Já -
szai-díjas rendező foglalt helyet. 
Utóbbi kiemelte: nagyon jó pro-
dukciókat láthattak, s értékelé-
seik fő szempontja az volt, hogy 
ne csak dicsérő véleményeket 
fogalmazzanak meg, hanem 
olyan tanácsokkal is ellássák 
a cso  portokat, amelyek hozzájá-
rulnak a fejlődésükhöz.

Döntésük alapján a fesztivál 
fő  díját a lipcsei Compania Sin -
cara csoport Don Q című előa-
dá sa nyerte. A társulat részt ve -
het a következő Madách Imre 
Nem  zetközi Színházi Találko-
zón (MITEM) a Nemzeti Szín-
házban. A produkciónak ítélték 
a legjobb maszk és jelmez díját, 
amely Franziska Schubert nevé-
hez fűződött. Ugyancsak a né -
met csoportból vihette haza Júlia 
Hagen a legjobb női szereplő 
díját, Philipp Nerlich és David 
Wolf  rum pedig a legjobb férfi 
szereplőként kapott elismerést. 
A darab színpadra állításáért Rico 
Dietzmeyert a legjobb rendező 
díjával jutalmazták.

A Progress Sopron nemzetkö-
 zi alternatív és amatőr színházi 
fesztivált a tervek szerint két év 
múlva újra megrendezik.

Német társulat nyerte meg a Progress Sopron fődíját

Amatőr színjátszók

A fesztivál fődíját a lipcsei Compania Sincara csoport Don Q című előadása 
nyerte, a társulat részt vehet a következő Madách Imre Nemzetközi Színházi 
Találkozón (MITEM) a Nemzeti Színházban FOTÓ: TORMA SÁNDOR
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Nem vagyok a biztosítók fogadatlan prókátora, ezért 
saját tapasztalatomból mondom, hogy egy-egy jó 
biztosítás „aranyat” ér(het). Azonban sokan úgy gon-
dolják (még mindig), hogy minek fizessek éveken át 
a semmiért, hiszen mi baj érhetné házukat, nyara-
lójukat vagy autójukat. Aztán amikor beüt a menny-
kő, mondjuk egy villámcsapás formájában, és tönk-
remennek az elektromos berendezések, vagy az or-
kán erejű szél elviszi a háztetőt, vagy fa dől az autóra, 
akkor már hiába futkosunk, s ostorozzuk magunkat, 

hogy mégiscsak jó lett 
volna biztosítást kötni. 
Mert egyáltalán nem 
mindegy, hogy megté-
rítik kárunkat vagy an-
nak egy jelentős részét, 
vagy nekünk kell a tar-
talékhoz nyúlni (ha van 
egyáltalán), vagy eset-
leg kölcsönt felvenni. 

Persze az sem mindegy, hogy mire (milyen kárra) 
terjed ki a biztosítás, hiszen vannak speciális, ritkán 
erőforduló esetek. Általában azért elmondható, hogy 
minél szélesebb körű, minél részletesebb, annál in-
kább érezhetjük magunkat anyagi biztonságban, leg-
alábbis részben. 
Sopron az elmúlt években szerencsés volt, mert el-
kerülte a szélsőséges időjárás, de az idei nyár meg-
mutatta, hogy esetleg mire is számíthatunk a jövő-
ben. Tudom, egyáltalán nem mindegy, hogy a családi 
költségvetést mennyivel terheli meg a havi biztosítá-
si összeg, de a mostani példák bizonyítják, hogy ér-
demes elgondolkodni, mi éri meg jobban: havonta 
fizetni egy bizonyos összeget, vagy egyszerre kiad-
ni egy nagyobbat, amikor mondjuk egy villámcsapás 
„kiüti” a gázkazán elektronikáját, aminek a beszerzése 
a szereléssel együtt bizony jóval százezer forint fölé 
kúszhat, s akkor még nem beszéltünk a töb  bi háztar-
tási eszközről és a televízióról. Egy-egy ilyen esetben 
bizony könnyen összejöhet több százezer forint kár. 
Természetesen a biztosítás sem garancia az azonnali 
pénzügyi megoldásra, legalábbis akkor, ha valaki nem 
tudja megelőlegezni a kárelhárítás költségeit, legyen 
szó akár néhány tíz- vagy százezer forintról. Arról nem 
is beszélve, hogy a biztosítók is „eljátszanak” a papí-
rokkal, s két hétbe is beletelhet, míg utalják a jogo-
san igényelt összeget. Különösen súlyos esetekben, 
amikor nagy összegekről van szó, azonban kárelő-
leget fizet(het)nek, így segítve az átmenti helyzetben 
a károsultakat. Mindent összevetve reménykedjünk, 
hogy elkerülnek bennünket az újabb nagy viharok, de 
ne legyenek illúzióink: jobb félni, mint fizetni!

„Sopron az elmúlt 
években szerencsés 
volt, mert elkerülte 
a szélsőséges időjá-
rás, de az idei nyár 
megmutatta, hogy 
esetleg mire is számít-
hatunk a jövőben.”

Horváth Ferenc jegyzete

Jobb félni,  
mint fizetni!

PLUZSIK TAMÁS

A Liszt-központ adott 
otthont a Soproni 
Evangélikus Egy-
házközség, a Sop-
roni Református Egy-
házközség, valamint 
a város önkormány-
zata által rendezett 
„A reformáció 500 
éve” címet viselő ren-
dezvénysorozatnak.

Az egyháztörténeti konferencia 
megnyitóján Tóth Éva önkor-
mányzati képviselő hangsú-
lyozta, hogy Sopronnak rang és 
megtiszteltetés ez a programso-
rozat, hisz amint fogalmazott: 
egyszerre szól a múltról, a jelen-
ről és a jövőről.

Konferencián az előadók egye-
bek mellett a lutheri reformá-
ció törekevéseiről, a nyugati egy-
ház megújításáról értekeztek, 
ahogy Tóth Károly evangélikus 
igazgató lelkész ezt megfogal-
mazta: – A re    formáció nemcsak 
számunkra fon  tos, hisz nagy 
hatással volt egész Európára, 
így természetesen Sopronra is. 

– Fontosnak tartom kiemelni 
egyrészt azt, hogy a konferen-
cia a Nyugat-Dunántúlra össz-
pontosít Sopron központtal, 
másrészt pedig az ökumenikus 
jelleget hangsúlyoznám azzal 
együtt, hogy a római katolikusok 
értelemszerűen nem ün  neplik 

a reformációt, hanem emlékez-
nek arra – fogalmazott Vladár Gá -
bor, a Soproni Református Egy -
házközség lelkésze. 

A konferencia befejező részé-
ben a közönség bevonásával 
kerekasztal-beszélgetést tartot -
tak, melyet dr. Fodor Tamás nyi-
tott meg. – A magyar vá     ro  sok 
közül Sopron fontos sze  repet 
játszott a reformáció terjedésé-
ben – fogalmazott a polgármes-
ter. – A többségében német ajkú 
lakosság körében hamar elterjed-
tek Luther Márton gondolatai, így 
néhány évtizeden belül a város 
lényegében evangélikus vallá-
súvá vált. Büszkék vagyunk evan-
gélikus hagyományainkra, ezzel 
összefüggésben arra is, hogy az 
Eu rópai Protestáns Egy  házak 

Kö    zös  ségétől Sopron megkapta 
a Re  formáció Európai Városa 
meg  tisztelő címet.

A kerekasztal-beszélgetésen 
részt vett (a fotón balról jobbra) 
Szé  les Sándor, Győr–Moson–Sop-
ron megye kormánymegbízottja, 
Richly Zsolt, Balázs Béla-díjas 
rajz  filmrendező, akinek a Luther 
életéről készült rajzfilmjéből is 
láthattak részletet a jelenlévők, 
Gáncs Péter, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház elnök–püs-
pöke, Veres András győri me -
gyés  püspök, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke, 
Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke, 
valamint Birkás Antal, a Refor-
mációi Emlékbizottság munká-
jának segítéséért felelős minisz-
teri biztos.

A reformáció 500 éve

KIÁLLÍTÁS IS NYÍLT
Festett kazettás templom mennyezetek motívumvilága és -kin-
cse címmel látható fotótárlat a reformáció jubileumának alkal-
mából a Liszt-központban. A megnyitón köszöntőt mondott 
Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője és 
Szászfalvi László országgyűlési képviselő. Széki népdalcsok-
rot Kárpáti Kincső adott elő. A felbecsülhetetlen kincsünk ér-
vényes üzeneteiről szóló kiállítás október 4-ig látogatható.  

A MACSKAKŐ GYERMEKMÚZEUM
A Macskakő a régi korok emberének mindennapi életét mu-
tatja be a legkisebbek számára is érthetően, érdekes módon, 
tárgyközpontúan és interaktívan. A kiállítótérben a napi tevé-
kenységeihez köthető, egykor és ma használt tárgyak jelen-
nek meg tematikusan rendezve. A Macskakő különlegessége, 
hogy a hagyományos múzeumokban látható – falba süllyesz-
tett – tárlók mögött egy-egy belső interaktív tér nyílik meg, 
ahová be lehet bújni. A „bugyrokban” konkrét múltra utaló in-
formációk segítségével átélhetik, milyen lehetett gyermeknek 
lenni több száz vagy ezer évvel ezelőtt.

A konferencia befejező részében a közönség bevonásával kerekasztal-
beszélgetést tartottak FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkapta a legrangosabb szakmai elisme-
rést, a Múzeumpedagógia Nívódíjat a Sop-
roni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeuma. 
A kitüntetést – melyet az anyaintézmény az 
elmúlt 15 évben már másodszor érdemelt ki 
– hétfőn vették át Szentendrén a soproniak. 

„Évtizedeken át vágytam rá, 
hogy megérinthessem a tár-
gyakat, hogy beöltözhessek, és 
hogy addig maradhassak egy 
teremben, amíg akarok, mindez 
valóra vált.”, „Ez a legjobb dolog, 
ami történt az osztállyal!” – ilyen 
bejegyzések állnak a Macskakő 
Gyermekmúzeum vendégköny-
vében. A Soproni Múzeum régi 
álma vált valóra azzal, hogy egy 
éve elkészült a gyermekmú-

zeum. Rövid idő alatt az egyik 
leglátogatottabb kiállítás lett, 
idén már több mint hétezren 
jártak a Szent György utcai épü-
letben. Nemcsak a látogatók, de 
a szakma is elismeri a Macskakő 
eredetiségét: hétfőn vehették át 
a Mú  zeumpedagógiai Nívódí-
jat. A címet 2003-ban alapította 
a kulturális tárca, a legrangosabb 
szakmai díjnak számít a hazai 
múzeumpedagógia területén.

– Korábban az egyik kiadvá-
nyunk miatt kaptunk nívódíjat, 
most egy egész kiállítást, illetve 
az abban zajló munkát értékel-
ték – mondta dr. Tóth Imre, 
a Sop    roni Múzeum igazgatója. 
– Az érzés, amit a díj híre keltett 
bennem, részben megelégedett-
ség (visszaigazolták az ötlet élet-
képességét), másrészt köszönet 

a munkatársaimnak, akik tarta-
lommal, folyamatos program-
mal és lelkesedéssel töltik meg 
a tereket. A siker nyitját abban 
látom, hogy a kezdeményezés 
kreatív és innovatív, bizonyos 
szempontból példaértékű. Már 
másolják. A Macskakő a szülők-
nek és a pedagógusoknak egy-
aránt jó lehetőség arra, hogy 
a gyerekeket olyan helyre hoz-
zák el, ahol élményt és tudást 
is kapnak. Olyat, ami színes, de 
nem vásári, okító, de nem unal-
mas. A gyerekek pedig egysze-
rűen szólva jól érzik magukat, 
velük együtt pedig a felnőttek is. 
Nekik persze nem tárul fel a ki -
állítás minden titka, de hát ez 
már csak így van, ha az ember 
kinő a gyerekvilágból.

– Olyan múzeummá szeret-
nénk fejleszteni a sopronit, 
amely a történelemről alkotott 
modern tudást interaktív, látvá-
nyos és élményszerű formában 
tárja a látogatók elé, ahol ottho-
nos nyilvános terek vannak, ahol 
a látogató jól fogja érezni magát 
– tette hozzá dr. Tóth Imre. – Mi 
pedig megmutathatjuk nekik 
annak a múltnak a sokszólamú-
ságát és gazdagságát, amit az elő-
deinktől örököltünk.

Január óta több mint hétezren voltak a gyermekmúzeumban

Nívódíjas Macskakő

Martos Virág és Szabadhegyi Zita, a Macskakő Gyermekmúzeum múzeumpeda-
gógus kurátorai – oroszlánrészük volt abban, hogy nívódíjas lett a múzeum
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BERTHA ÁGNES

Szeptemberben kezdődik a gímszarvas vadá-
szati idénye hazánkban, a Soproni Parkerdő-
ben Mucktól Brennbergig délután 5 órától 
folyik vadászat, ezért ajánlott a kijelölt turis-
tautakat használni. A Fehér úti tónál azon-
ban fültanúi lehetünk a szarvasbőgésnek.

Szeptemberre teljesen kifejlő-
dik a gímszarvasbikák agancsa, 
és elkezdődik a párválasztás: 
a bi  kák versengenek, összecsap-
nak egymással, a cél, hogy minél 
több tehenet szerezzenek meg. 
– Ilyenkor a gímszarvasbi  kák job-
ban megfigyelhetőek, hi  szen elő -
vigyázatlanabbá válnak – tudtuk 
meg Bánáti Lászlótól, a TAEG Zrt. 
parkerdei és kommunikációs 
igazgatójától. – Mivel a Sopron 
környéki erdőségek nem érnek 
véget az országhatárnál, az oszt-
rák erdők szarvasai is felbukkan-
nak nálunk, ezért úgy tűnhet, 
megnövekedett az állomány.

A gímszarvas vadászidénye 
szeptember 1-jén kezdődik, érett 
bikát október 31-ig lehet elejteni, 
a trófea szempontjából „selejt” 
minősítésű agancsár – nyolc-
ágastól fölfelé minősített agan-
csú szarvas – még január 31-ig 
lőhető. A soproni és környék-
beli erdők elsődleges funkciója 
a parkerdő, ezért nem korlá-
tozza a TAEG az erdőlátogatást, 
a városhoz közelebb eső terü-
leteken nem is folyik vadászat. 
A Mucktól Görbehalomig, vala-
mint Brennbergig fekvő erdősé-
gekben azonban 17 órától söté-
tedésig, illetve napfelkeltétől 

reggel 8-ig tart a vadászat, így 
kérik a kirándulókat, ebben az 
időszakban csak a kijelölt utakat 
használják az érintett területe-
ken. Erre táblák is figyelmeztetik 
a túrázókat.

– A párválasztásnak és a bi -
kák harcának mindenki szá-
mára hallható megnyilvánu-
lása a szarvasbőgés – tette hoz   -
zá Bánáti László. – Szürkülettől 
a ki  rándulók által kevésbé láto-
gatott területeken jól hallani 
a jellegzetes bőgést. Jól megfi-
gyelhető például – a va  dászatra 
kijelölt erdőségeken kívül – Her -
mesen és a Fehér úti tónál. Saj-
nos a szervezett szarvasbőgés 
túránk nem volt túl szeren-
csés: bár több százan kirándul-
tak a sö  tétedő erdőben velünk, 
csak távolról sikerült hallanunk 
a bőgést. Az időjárás ugyanis 
erő  sen befolyásolja a szar -
va sokat: esős vagy hirtelen 
válto zó időben a bikák gyakran 
elcsendesednek.

Megbarátkozott  
már az ősszel?

VARGA SÁNDOR: 
Szeretem ezt az időt, ugyan-
is ilyenkor nincs nagy me-
leg. Felszolgálóként dolgo-
zom, s nyaranta bizony sok-
szor nagy volt a forróság.

FEHÉR BENCE:
Az ősz esővel, borús idő-
vel jár. Ám ennek is meg-
van a maga szépsége, han-
gulata. Ebben az időben is 
ki kell menni, például kutyát 
sétáltatni.

FELDING JÓZSEF:
Nem a kedvenc évszakom. 
34 éven át tanítottam test-
nevelést, sokszor tornate-
rem nélkül, reggelente ag-
gódtam, hogy milyen időben 
tarthatom meg az óráimat.

DOMINICH EMŐKE:
Nekem nem probléma az 
ősz. Szeretem, ahogy a ta-
vaszt is. Ilyenkor is kerék-
párral közlekedem, igaz, ki-
csit jobban fel kell öltözni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A hetvenéves Nagy László életmű-kiállítása a Széchenyi-emlékmúzeumban

Tisztaság, harmónia, egyensúly

Kedves Olvasóink!

Önök megszokhatták, hogy 
az elmúlt években ezen az 
oldalon hetente bemutat-
tunk egy-egy Sopronban 
és környékén honos nö-
vényt vagy állatot. Ez a so -
rozatunk véget ért, szerző-
ink – diákoktól az egyetemi 
tanárokig – 200 növény és 
állat leírását adták, amelyek 
meghatározzák környeze-
tünk flóráját és faunáját. 
Szerkesztőségünk ezúton 
is köszöni munkájukat! Kü-
lön tisztelet illeti Andrássy 
Péter tanár urat, városunk 
díszpolgárát, aki fáradha-
tatlanul szervezte a szerzői 
kört, s gondos gazdája volt 
e rovatnak. A természetked-
velőknek, de hisszük, hogy 
a fiataloknak és minden-
kinek, aki érdeklődik Sop-
ron iránt, jó hír, hogy szer-
kesztőségünk szeretné kö-
tetben is megjelentetni az 
írásokat, fotókkal együtt. 
Elképzelésünket felkarolta 
a Tanulmányi Erdőgazda-
ság, így a kötetet várható-
an tavasszal már kézbe ve-
hetik leendő olvasói.

Kötetben  
Sopron  
élővilága

A Roth-iskola diákjai, vala-
mint a nemzeti park mun-
katársai 29 zsák szemetet 
gyűjtöttek össze a napok-
ban a fertőrákosi üdülő-
telepen és a virágosmajori 
csatorna mentén.

TE SZEDD!

Tisztaságot, harmóniát, egyensúlyt, 
sugallnak Nagy László alkotásai, esz-
tétikummá bontva ki a fában rejlő 
lehetőségeket. Egy kiegyensúlyozott és 
valóban boldog művész 50 esztendeje 
tartó törekvéseit sűríti egybe a 70. szü-
letésnapja tiszteletére rendezett tárlat. 
A Széchenyi-kastély méltó helyszíne 
kiállításának, hiszen – túl munkáinak 
magas minőségén – ismert a művész 
szülőföld- és hazaszeretete és a munka 
mélységes tisztelete. Erre is utalt meg-
nyitójában Firtl Mátyás, Sopron és kör-
nyéke országgyűlési képviselője, aki 
a ré  gi barátságuk jogán mérte fel Nagy 

László eddigi életútját, művészi tevé-
kenységét, kötődését szülőfalujához, 
Nagycenkhez és szeretteihez. Aki azon-
ban ismeri a művészt, az tudja, hogy 
szíve egy része Soproné. E sorok írójá-
nak mondotta egy beszélgetés alkal-
mával, hogy számára a VÁROS az Sop-

ron. Ide kötik középiskolai tanulmá-
nyai, első vázlatai Rázó József és Szarka 
Árpád rajziskolájában, majd munka-
helye, a már nem létező bútoripari 
szövetkezet, ahol a mesterség alapjait 
sajátította el, hogy aztán Budapesten 
tegyen faszobrász szakvizsgát. Alko-

tásait az elmúlt évtizedekben számos 
helyen – itthon és külföldön is – meg-
csodálhatták. Büszke kopjafáira, pél-
dául arra, amelyik a Páneurópai Piknik 
Emlékparkban áll, és amelynek másola-
tát elkészítette egy németországi tele-
pülés számára is.

Nagy László nem csupán ki  váló 
művész, de szerény ember is, akit önma-
gáért is nagyon sokan szeretnek. Ez tük-
röződött kiállításának megnyitóján is, 
hiszen zsúfolásig megtelt a kiállítótér 
barátaival, művészetének 
tisztelőivel, érdeklődők-
kel .  Jelen 
volt Tóth 
Éva és Bar -
cza Attila ön -
kormányzati kép-
viselő is. Ezt a szere-
tetet és tiszteletet 
jelzi, hogy Nagycenk 
önkormányzata 
d í s z o k l eve l e t 
ado  mányozott 
a  m ű v é s z -
nek, amelyet 
Csorba János 
polgármes-
ter nyújtott 
át a megnyi-
tón.

Nagy László 
kiállítása október 
31-ig látogatható, 
keddtől vasár-
napig 10–18 óra 
között.

Az „Oktatással a természet oldalán” jegyében szervezett szarvasbőgéstúrát, 
„vértelen vadászatot” a TAEG FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Október végéig tart a vadászat a soproni erdőben

Szarvasbőgés idején

HORVÁTH FERENC

– Lelkiismeretes és bol-
dog ember vagyok – 
vallja magáról Nagy 
László faszobrász. Aki 
nem olvasta vagy hal-
lotta önértékelését, 
annak elég, ha megnézi 
a Megmunkált fa című 
életmű-kiállítását a nagy-
cenki Széchenyi Ist-
ván Emlékmúzeumban.

Mút hétvégén rendezték meg 
a XVIII. Magyar Pókász Találko-
zót a fer  tőújlaki Csapody István 
Természetiskolában. Az esemé-
nyen – amely a Szombathelyi 

Arach nológiai Műhely, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság és az ELTE Savaria Egye-
temi Központ közös rendez-
vénye volt – a kirándulások 

mel  lett előadásokat hallgathat-
tak, vitákon vehettek részt az 
érdeklő dők, valamint felkeres-
ték a nemzeti park madárgyű-
rűző állomását is.

Pókászok találkoztak

A kastély kiállítótermében 50 év alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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HORVÁTH FERENC

Egy nem mindennapi kulturális (közmű ve-
lődési) vállalkozás aktív résztvevői lehetnek 
a soproniak október elsején, Szent Mihály 
napján. A város védőszentjének ünnepén 
14 órától a belváros 30 kapualjában 60 
különböző kulturális–művészeti élmény 
csalogatja az érdeklődőket KultKapuk címmel.

Az eseményt megelőző sajtótá-
jékoztatót nem véletlenül tartot-
ták meg a Gambrinus-ház kapu-
aljában. Pataki András, a Pro Kul-
túra igazgatója mindenekelőtt 
arról beszélt, hogy éppúgy, mint 
a színházzal, a közművelődési 

programokkal is szeretnének 
minél több helyszínre eljutni. 
Ezt a küldetésüket szolgálja 
a KultKapuk rendezvénysoro-
zat, amely értelmezhető nyitott 
kapuknak, ka  pu  nyi  togatónak 
is, arról nem is be  szélve, hogy 

Sopron önmagában is egy kapu 
nyugat felé, de a kifejezés még 
számos asszociációra ad alkal-
mat. Mindenesetre Európában 
szinte egyedülálló – mondotta 
–, hogy ennyire épen maradt az 
épített környezet. Ehhez társít-
ják most az interaktív kulturá-
lis programokat, hagyományte-
remtő szándékkal, így is felkeltve 
a figyelmet a belváros hamaro-
san befejeződő felújítására. Mint 
megtudtuk, 30 kapualjban 60 
kü   lönböző kulturális–művészeti 
program lesz, a képző- és fotó-
művészettől a népzenén és tán-
con át a filmig, de az érdeklődők 
megismerhetik az új mú  ze  um -

negyed látványterveit, a könyv -
kötészet rejtelmeit, vagy kézbe 
vehetik például a famegmunká-
lás eszközeit, részt vehetnek a tit-
kos udvarokat, mesélő kapualja-
kat bemutató sétán. 

A programsorozat 14 órakor 
kezdődik, a városháza kapuját 
dr. Fodor Tamás polgármester 
nyitja meg, bemutatva a város 
hagyatékát képező nyolc nagy-
méretű festményt. Zárás a Liszt-
központban lesz, ahol Pataki And-
rás nyitja meg a kaput; a részt-
vevők pedig meghallgathatják, 
hogy milyen is a központ új zon-
gorája, amelyet Oberfrank Péter, 
majd Varga Gábor szólaltat meg.

Érdekes színfoltja a program-
sorozatnak, hogy minden kapu-
aljban hűségpontokat lehet 
gyűjteni, amelyek a különböző 
helyszíneken ételre, italra vagy 
belépőre válthatók.

Szekeres Krisztina rendezvény-
szervező, ötletgazda elmondta, 
a gondolatot, majd az esemény-
sorozatot Soproni Somlai Attila 
alkotásai ihlették. A festőmű-
vésznek a Hűség kapui címmel 
szeptember 30-án nyílik tárlata 
a Munkácsy-teremben. A tárlat 
ideje alatt számos olyan ren-
dezvényt szerveznek, amelyek 
kapcsolódnak a kapu kifejezés-
hez. A sajtótájékoztatón jelen 
volt Soproni Somlai Attila is, aki 
bemutatta az egyik festményét, 
amely a Kolostor utca 7. számú 
ház kapualját ábrázolja. Külön-
legessége, hogy az alkotás kapu-
szárnyai kinyithatóak, s ezáltal 
újabb kapuk válnak láthatóvá.

KultKapuk: Különleges programok a belvárosban

Megnyílnak a kapualjak

30 kapualjban 60 különböző kulturális–művészeti program lesz vasárnap,  
Szent Mihály napjának alkalmából FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Kiállítás Giczy 
János emlékére
PLUZSIK TAMÁS

„Oh, a szárnyas idő…” címmel 
Giczy János festőművésznek, 
Sopron díszpolgárának állít emlé-
ket az a tárlat, mely szombaton 
délután nyílt meg a Lábasházban. 

Éppúgy beszédes a helyszín, 
mint a kiállításnak címet adó 
Berzsenyi-idézet, közel négy 
évtizeddel ezelőtt ugyanis itt, 
a Lábasházban volt az akkor 
már országosan elismert festő-
művész első önálló tárlata. Ber-
zsenyi Dániellel pedig nemcsak 
közös volt az alma materük, de 
a költőhöz hasonlóan Giczy 
János is éppen 12 éves volt, ami-
kor 1945-ben megkezdte tanul-
mányait a soproni evangélikus 
líceumban. 

A tárlat házigazdájaként dr. 
Tóth Imre múzeumigazga tó sze -
mélyes emlékeket elevenített fel 

a tavaly elhunyt művészről: – Le -
nyűgöző örökséget hagyott ránk 
Giczy János, melyek alatt nem-
csak a falakon látható, képek-
ben megragadhatóakat értem, 
hanem a ró  la szóló története-
ket, de még inkább az ő ma  ga 
történeteit.

– Giczy János művészi hagya-
téka mindnyájunk számára azért 
értékes, mert a maga sajátos 
eszközrendszerével érzéseket, 
gondolatokat ébreszt bennünk 
emberekről, a természetről, 
a hit  ről és természetesen Sop-
ronról – fogalmazott dr. Fo  dor 
Tamás polgármester. 

A 43 kiállított alkotás, mely-
nek nagy része magántulaj-
donban van, november 12-ig 
te  kinthető meg, keddtől pén-
tekig 12 és 16 óra között, szom-
baton és vasárnap pedig 10 és 
18 óra között. 

Giczy János le  nyűgöző örökséget hagyott hátra 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok alapján 
2017. október 3-tól november 7-ig lehet a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat (A, B típusút 
egyaránt) benyújtani. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-
Bursa) pályázói regisztráció szükséges; azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben már regisztráltak, nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az Eper-Bursa rendszerbe, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A regisztrációt követően tölthetik fel a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói a pályázati adatok. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot – az önkormányzat által 
meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a

www.sopron.hu

oldalról letölthetőek, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő 
tér 1.) átvehetőek – kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál 
(Humánszolgáltatási Osztály, Fő tér 1.) kell benyújtani

november 7-ig.

Idén ősszel is megrendezték 
a Há  rom a Károly elnevezésű 
te  repfutóversenyt. A futókat az 
idei évben is keményen meg-
dolgoztatták a szervezők, hiszen 
a ki  jelölt pálya teljesítése köz-
ben háromszor kellett felfutni 
a Soproni-hegység egyik csúcsá-
hoz, a Károly-kilátóhoz. A Há -
rom a Károly is kapcsolódott 
a BeActive európai sporthét ren-
dezvényeihez.

A terepfutók egyéniben vagy 
csapatban teljesíthették a ko -
moly emelkedőkkel nehezített, 
10 kilométeres távot. Ennél 
hosszabb futópályát is kialakí-
tottak a szervezők: Soprontól 
Harka irányába a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is lehetett 21 
ki    lométeres, félmaratoni távot 
teljesíteni. 

– Az időjárás az idei évben is 
kegyeibe fogadott bennünket, 

tökéletes futóidőben teljesít-
hették a távokat a résztvevők 
– mondta Csuka Zsolt, a verseny 
egyik főszervezője. – Egyre job-
ban megismerik a terepfutás 
kedvelői ezt a fajta különleges 
versenyt, véleményem szerint 
ennek is köszönhető, hogy a ta  -
valyinál jóval több versenyzőnk 
volt: száznál is többen teljesítet-
ték a különböző távokat a Há -
rom a Károly keretében.

Aktív heteken vannak túl a soproniak: 
a Sportolj Sopron! majd a Tekerj 
Sopron! rendezvényét követően szintén 
szeptemberben szervezték meg a Túrázz 
Sopron! sporteseményt. Ennek keretében 
12 kilométert tehettek meg a résztvevők.

– A Túrázz Sopron!-t is a Be  Active 
(Legyél aktív) európai sporthét 
keretén belül rendeztük meg 
– mondta Kósa István, a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség 
elnöke. – Az unió célja a sporthét-
tel, hogy azok az emberek, akik 
mozognának, de nincs kedvenc 
sportáguk, választani tudjanak 
maguknak megfelelőt. A nagy-
szabású kampány keretében két 
hétig különböző mozgásformá-
kat ismertetünk meg a Sopron-
ban és környéken élőkkel is.

A Túrázz Sopron! keretében 
a Lövér Szálló volt a kiinduló-
pont, majd a Károly-magas-
lat, a Várhely-kilátó, a Szalamand -
ra-tó és a Fáber-rét érintésével 
a Csik Ferenc-uszodához ér  kez-
tek a tú  rázók. A szervezők el -
mondása szerint nem a ver -
seny szerűségen volt a hang-
súly, hanem azon, hogy minél 
nagyobb számban vegyenek 
részt és túrázzanak az esemé-
nyen. A 12 ki  lométeres távot csak-
nem ötvenen teljesítették.

12 kilométer 
erdei utakon 

A Túrázz Sopron! keretében csaknem ötvenen 
gyalogolták végig a távot FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A 10 és 21 kilométeres távokat tökéletes futóidőben teljesíthették a résztvevők 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiválóan 
sikerült 
a baj-
noki raj-

tot megelőző főpróba 
a Sopron Basket női 
csapata számára. 
Roberto Iniguez 
együttese 5 pont-
tal legyőzte az olasz 
bajnokság tava-
lyi bronzérmesét, 
az Umana Reyer 
Venezia együttesét.

A férfiaknál a korábbi héten 
Krasz  nai-emléktornát, a höl-
gyeknél múlt hétvégén emlék-
meccset rendeztek. Az átalakí-
tott és új szakmai stábbal dol-
gozó Sopron Basket kemény 
ellenfelet választott az utolsó 
felkészülési találkozóra, hiszen 
az erős, az olasz pontvadászat 
bronzérmese ellen lépett pá  lyá-
 ra. A sop  roni csapat a fiatal Dubei 
Debórával a kezdőben lépett 
pá  lyára, és magukhoz is ragad-
ták a kezdeményezést: az első 
negyed végére öt ponttal vezet-

tek Fegyvernekyék. A má  sodik 
negyed hosszú kosárcsendje 
után ismét a Sopron percei 
jöt      tek: Böröndy és Crvendakic 
pont  jaival a szünetre 9 pont lett 
a különbség. 

A fordulás után sem esett sok 
pont a meccsen, a hazai előnyt 
tartotta a Sopron Basket. A zá  ró 

felvonásban Dubei gyors kosa-
raival tíz pont fölé nőtt a kü -
lönbség. Sok fault és kevés pont 
jellemezte a meccset a továb-
biakban is. 

A velencei csapat négy pontra 
zárkózott fel, azonban Crven da-
kic egy hárompontost szerzett, 
majd a dobás közben elkövetett 

szabálytalanságért járó büntetőt 
is bedobta, így megőrizte előnyét 
a hazai csapat. A végeredmény: 
Sopron Basket – Umana Reyer 
Venezia, 56–51.

A Krasznai Kupát így a Sop-
ron Basket nyerte, a meccs legér -
tékesebb játékosa Aleksandra 
Crvendakic lett.

Sok fault és kevés pont jellemezte az olaszok elleni meccset

Női kosár: kiváló főpróba

Különleges szezonnyitón vehet-
nek részt azok a szurkolók, akik 
a Sopron Basket első idei mér-
kőzésére kilátogatnak. A BEAC 

Újbuda elleni hazai mérkőzés 
előtt hivatalosan is visszavo-
nultatják a klub legendás játé-
kosa, Honti Kata mezét.

A tavalyi fantasztikus telje-
sítmény – Magyar Kupa-győ-
zelem és bajnoki cím – után 
ismét megkezdi sze  replését a 
hazai pontvadászatban a sop-
roni csapat. A klub  vezetés 

döntése értelmében mind itthon, 
mind pedig az Euroligában Sop-
ron Basket néven indul a klub. 

Az első hazai bajnoki előtt 
a ha  gyományoknak megfelelően 
a tavalyi bajnoki címet és kupa-
győzelmet megörökítő zászló 
felavatásának és felvonásának 
tapsolhat a közönség. Emellett 
az akadémia növendékeinek 
bemutatója és egy különleges 
esemény vezeti fel a bajnokit.

– Honti Kata, a klub legendás, 
ráadásul soproni játékosa mezét 

hivatalosan is visszavonultatjuk 
– mondta Török Zoltán, a klub 
ügyvezetője. – Balogh Judit és 
Eördögh Edit után Kata a har-
madik játékos, aki meglátásunk 
szerint fantasztikus játékával, 
pályán és azon kívül is muta-
tott sportemberi magatartásá-
val rászolgált erre az elismerésre 
és kitüntetésre.

A Sopron Basket – BEAC Új -
bu da mérkőzés pénteken este 
18 óra   kor kezdődik a No  vo  ma-
tic-  arénában.

Honti Kata visszavonul

Honti Kata

A Krasznai-emlékmeccset, így a kupát is a Sopron Basket nyerte FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szerdán, szeptember 27-
én 17 órakor játssza 2. ext-
raligás mérkőzését a Turris 
SE Sopron asztalitenisz-
csa pa ta a DVTK ellen a Kő-
szegi úti sportcsarnokban. 
A szokatlan időpontot a di-
ósgyőri csapat kérelmezte. 
A győzelem mindkét csa-
pat számára nagyon fontos, 
de a ha  zaiak fogadkoznak, 
hogy mindent elkövetnek 
a na  gyobb játékerőt kép-
viselő diósgyőriekkel szem-
ben a há  rom pont megszer-
zéséért. A miskolciak erős-
sége Széll Zsolt, volt szerb 
válogatott játékos.

Turris SE: 
itthoni 
mérkőzés

3 a Károly – negyedszer
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Átadták az Ibo-
lya-tó mellett 
fekvő új műfüves 
labdarúgópályát.

– Sopron kiemelt figyelmet for-
dít az egészségre nevelésre, épp-
úgy, mint a kormányzat, amely 
sok pénzzel támogatja a moz-
gást, az egészséges életmódot. 
Ez a pálya is kormányzati tá -
mogatással épült – mondotta 
a sportpálya átadására szerve-
zett sajtótájékoztatón dr. Simon 
István alpolgármester. 

Az úgynevezett tóparti pálya 
teljes beruházási költsége 27 
millió forint volt, melyből mint 
dr. Fodor Tamás polgármester-
től megtudtuk, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség a kormány által 
létrehozott TAO-rendszeren 
keresztül a költségek 70 száza-
lékát magára vállalta, így a pá -
lyázó soproni önkormányzat-
nak csak a költségek 30 száza-
lékát, 8,1 millió forintot kellett 
saját forrásból finanszíroznia. 

A 20x40 méteres műfüves 
pályát palánkkal, világítással 

és labdafogó hálóval is ellátták. 
A saj  tótájékoztatón Csiszár Ákos 
önkormányzati képviselő, egy-
kori élvonalbeli labdarúgó, aki 

egyúttal az MLSZ megyei szer-
vezetét is képviselte, hangsú-
lyozta, hogy nemcsak a városi 
bajnokságban szereplő amatőr 

csapatok számára nyitott a pá -
lya, hanem a mindennapi test-
nevelés órák során az iskolák is 
igénybe vehetik azt. 

LELÁTÓ

Kosárlabda
Szeptember 27. 19 óra,  
Krasznai-sportcsarnok
MAFC–DEAC U23

Szeptember 28. 19.30, 
Novomatic-aréna
Soproni KC 
Sportiskola – MAFC

Szeptember 29. 17.30, 
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC–MAFC

Szeptember 29. 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– BEAC Újbuda

Szeptember 30. 19 óra, 
Novomatic-aréna
Soproni KC – MAFC

Október 1. 16 óra, 
Novomatic-aréna
Soproni KC Sportiskola 
– Ford Ivanics-Budafok

Kézilabda
Szeptember 30. 9 óra, 
Gárdonyi-iskola
Kézilabdakupa

Túra
Szeptember 30. 9 óra,  
Harka
Harka vándora

Tájfutás
Szeptember 30. 10 óra, 
ágfalvi gerinc
Megyei nappali nyílt 
egyéni bajnokság

Teke
Szeptember 30. 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– LAUF – BTK

Október 1. 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Turris SE – Sárvári 
Kinizsi Kékgolyó SE

Labdarúgás
Október 2., 4. 18.15, 
Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

› Tizedik bajnoki mérkőzésén hazai pályán kapott ki a csapat

SVSE: ez már a mélypont?

Új műfüves labdarúgópálya

Az új pályán a városi labdarúgó-bajnokság mellett testnevelés órákat  
is tarthatnak FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Az elmúlt hétvégén Zalaeger-
szegen rendezték meg a II. No -
rio Kawasoe Emlékversenyt, 
ahol egy kis csapattal vett részt 
a Sho  tokan Tigrisek SE. Magyar-
ország, Ukrajna és Szlovénia 19 
egye  sülete 210 nevezést adott 
le. A megnyitón Lovász György 
6. dan sensei, az SKI Magyaror-
szági Szövetségének elnöke elis-
merő oklevelet adott át Gáncs 
Adriennek és Gáncs Dávidnak 
az elmúlt időszakban elért ver-
senyeredményeikért.

Gáncs Adrienn katában a sa -
ját korosztályában második he -
lyen, míg a következő korosztály-
ban első helyen végzett. Gáncs 
Dávid katában harmadik lett, 
míg kumitében szépen küzdött, 
de most nem sikerült a négy 
kö  zé jutnia. 

Gergácz Péter sérülése miatt 
csak katában indulhatott. Szé-
pen helyt állt saját korosztályá-
ban és egy kategóriával feljebb 
is, de most nem sikerült a do  bo-
 gó közelébe jutnia.

A Shotokan Tigrisek október-
ben – már egy nagyobb csapat-
tal – Hévízre látogatnak a Hé  víz 
Európa Kupa nemzetközi karate-
versenyre, majd november köze-
pén vendégül látják Shinji Tanaka 
7. danos mestert, aki Japánból 
látogat el Sopronba edzéseket 
tartani. November utolsó vasár-
napján a sportegyesület megren-
dezi a II. Tigrisek Karate Kupát, 
amely elsősorban az utánpótlás 
és gyermek korosztálynak bizto-
sít gyakorlási lehetőséget.

PÁDER VILMOS

Lejátszotta 
tizedik 
mérkő-
zését az 

őszi bajnokságban az 
SVSE NB II-es labda-
rúgócsapata. A Dorog 
elleni vereséggel (1–2) 
már a hatodik „zakó” 
csúszott be, és egyre 
kilátástalanabb az 
együttes helyzete. 

A Dorog az első félidőben sta-
bilabb játékot játszott, mint 
a há  zigazda, minden pozícióban 
zárt, nagyon labdabiztos volt. 
A Sopron nehezen találta a já -
ték ellenszerét. Közben becsú-
szott egy védelmi hiba, s már 
0–1-et mutatott az eredmény-
jelző. A má  sodik félidőben meg-
változott a játék képe, semleges 
szemmel nézve egy kimondot-
tan küzdelmes, harcos, jó iramú 
meccset láthatott a 700 néző.

A hazaiak végül a nagy nyo-
mást gólra váltották, de beleestek 
abba a hibába, hogy kitámadtak. 

A védelem pedig ismét kinyílott, 
és máris a Dorog lőtt gólt kont-
rából és megnyerte a találkozót.

Mint megtudtuk, egyelőre 
nincs szó a vezetőedző elküldé-
séről. Ő és segítője tovább foly-
tathatják a munkát, mivel tel-
jesítményükkel elégedettek, és 

a já  tékosok is egyhangúan kiáll-
tak mesterük mellett.

– A cél a sikertelen igazolások 
és a szűkös anyagiak miatt nem 
lehet más, mint a bent maradás 
– mondotta Pöltz Róbert ügyve-
zető. – A téli igazolási időszakban 
meg kell erősíteni a csapatot, és 

ezt, reméljük, egy új befektető 
segítségével meg is tudjuk való-
sítani. Az feltétlen előny az egye-
sületen belül, hogy a nyugalom 
uralkodik és nem a meggondo-
latlan kapkodás. A megfontolt 
döntésekre nagy szükség van, 
mert egy elhamarkodott határo-

zathozatal még nagyobb káoszt 
okozhatna, amire jelen helyzet-
ben nincs szükség. 

Hétvégén a volt Fradi-játéko-
sokkal teletűzdelt Soroksárra 
utazik az öt kulcsjátékosát nél-
külözni kényszerülő soproni 
együttes. 

A játékosok becsülettel küzdöttek, de ez kevés volt a győzelemhez FOTÓ: GODAVSZKY HELGA

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

Segítő kezek

A hét mottója:

„Amint botorság 
volna azt állítani, 

hogy a fekete 
szemű emberek (…) 
mind rosszak, a kék 

szeműek mind 
jók, úgy nem lehet 
különbséget tenni 
az emberek közt 

a hitük színe szerint 
se. Jó volna, ha 

lehetne, mert akkor 
könnyebb volna 

igazságot tenni, de 
maguk az istenek 
is igazságtalanok 

volnának, ha 
hitük szerint 

különböztetnék 
meg a halandókat.”

Móra Ferenc  
író, újságíró, muzeológus

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Móra Ferenc: 
Aranykoporsó

A történelmi regény a 3. 
szá  zad végi Rómában, 
Diocletianus uralko-
dása alatt játszódik. Az 
öregedő császár szol-
gaként nevelteti fiát, aki 
egy jóslat szerint csak 
akkor lehet utódja, ha 
kilétét nagykorúságáig 
titokban tudják tartani. 
Quintipor azonban re-
ménytelen szerelem-
re gyullad a társcsászár 
egyik leánya, Titanil-
la iránt, majd megis-
merve a kereszténysé-
get, Krisztus követőjé-
vé válik. A birodalomban 
azonban kitör az utolsó, 
egyben legvéresebb ke-
resztényüldözés.

›

225 évvel ezelőtt, 1792-
ben született Sopronban 
báró Ottinger Ferenc lo-
vassági tábornok. Bécsben 
hunyt el 1869. április 8-án.  
Forrás: Életrajzi Lexikon 2. 
kötet, L–Z Budapest, 1982.

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

Ez történt 
Sopronban

MUNKATÁRSUNKTÓL

Októbertől kamatmentes lesz a Diákhi-
tel2, a Diákhitel1 esetében felvehető maxi-
mális összeget pedig jövőre havi 70 ezer 
forintra emelik – jelentette be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. A diákhitel a ta -
nulás ba való befektetés, célja, hogy minél 
kisebb anyagi terhet jelentsen a tovább-
tanulás – hangsúlyozta a minisztérium.

A képzési díj kiegyenlítésére 
fordítható Diákhitel2 eseté-
ben a kamatot teljes mérték-
ben az állam fizeti meg min-
den hitelkérő esetében. Február 
1-jétől a sza  bad felhasználású 
Diákhitel1-nél az eddigi havi 
legfeljebb 50 ezer forintról 70 
ezer forintra növelik a felvehető 
összeget. Az igénylés korhatá-
rát mindkét diákhiteltípus ese-
tében a jelenlegi 40-ről 45 évre 
emelik. Emellett a fél- vagy egy-
éves külföldi tanulmányokban, 
például Erasmus-ösztöndíjban 
résztvevőknek arra is biztosíta-
nak lehetőséget, hogy a Diákhi-
tel1 összegének kétszeresét, azaz 
akár 140 ezer forintot vegyenek 

fel havonta. 2018-tól a Diákhi-
tel2-t már az önköltséges idegen 
nyelvi képzésekben résztvevők 
is igényelhetik, a Diákhitel1 tör-
lesztését pedig bevonják az adó- 
és járulékmentes cafeteria jut-
tatások körébe. 

A gyesen és gyeden lévő szü-
lőhöz hasonlóan a rokkantsági 
vagy rehabilitációs ellátásban 
ré  szesülők esetében az ellátás 
folyósításának ideje alatt az ál -
lam átvállalja a kamat megfize-
tését az ügyfél helyett.

Bugár Csaba, a Diákhitel Köz -
pont Zrt. vezérigazgatója közölte, 
tekintettel a változtatásra, szep -
tember 15. helyett szeptember 
30-ig lehet még igényelni a Diák-

hitel2-t. Néhány hete már elekt-
ronikusan, a Nep  tun tanulmá-
nyi rendszeren keresztül, ügy-
félkapus regisztrációval is lehet 
igényelni a diákhitelt.

Azoknak is nyitnak egy újabb 
lehetőséget, akik saját forrásból 
már befizették az önköltséges 
díjukat: ha a kamat átvállalásá-
ról szóló módosítás miatt mégis 

a Diákhitel2 mellett döntenek, 
akkor október 15-ig lehetőségük 
lesz a hiteligénylésre, és október 
31-ig visszautalják nekik a koráb-
ban már befizetett összeget. 

Jótékonysági koncertet rendez-
nek a soproni Lukács család ja -
vára a Búgócsigában. A férj 14 
éve küzd egy súlyos tüdőbeteg-
séggel, jelenleg transzplantáci-
óra vár. Az ő kezelését támogat-
ják az est bevételéből.

Lukács Gábor 40 éves, két lány 
édesapja, 14 éve küzd a COPD 
(kró  ni  kus obstruktív légúti be -
teg ség) nevű kórral. A kró  nikus 
betegség a legtöbbször vissza-
fordíthatatlan hörgőszűkülettel 
jár, Gábor tüdeje már alig műkö-
dik, szinte állandóan oxigénpa-
lackot kell használnia. Korábban 
le  rokkantosították, és rengeteg 
kezelésen részt vett Szombat-
helyen, Budapesten. Most egy 
életmentő műtétre, tü  dő transz-
plan tá cióra vár, amelyet más 
betegségei (magas vérnyomás, 
cukorbetegség) miatt csak Bécs-
ben vállaltak. A beavatkozás nem 
olcsó, és a rehabilitáció időszaká-
ban is számtalan költség hárul 
a családra. Ráadásul úgy, hogy 

náluk csak egy kereső van: Krisz-
tina, Gábor felesége. Ő a soproni 
kórház gyermekosztályán nővér, 
az ő fizetéséből állják a lakhatá-
sukat, két gyermeket nevelnek. 

„Az életük egy küzdelem. Gá -
bor nak a levegőért, a családnak 
a megélhetésért… A barátnőm 
sosem panaszkodik, teszi a dol-
gát, összetartja a családot, ő so -
sem kérne segítséget.” – így ír 
róluk a legnagyobb közösségi 
oldalon egy barátjuk. És való-
ban, Krisztina most sem kért 
segítséget, a barátai kezdték el 
szervezni a jótékonysági koncer-
tet, hogy támogassák a családját. 
Október 4-én 19 órától a Búgó-
csiga Akusztik Gardenben fellép 
az R. Class, Papp Attila, Brösztl 
Bianka, Kiss Noró és Szabó Lilla. 
Az est bevételét a Lukács család-
nak ajánlják fel, hogy tovább tud-
ják folytatni a küzdelmet a leve-
gőért, az életért. Támogató jegye-
ket lehet venni a helyszínen, 
valamint a Volt Caféban.

Gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel a támogatást hallgatók

Diákhitel – kamatmentesen

JÓTÉKONYSÁG A BÚGÓCSIGÁBAN

Nem ez az első jótékony kezdeményezés, amelyet támogatnak 
a soproni szórakozóhelyen. Több alkalommal fogadtak be tá-
mogatói esteket, árveréseket, tavasszal pedig a Szeretet Háza 
Alapítvánnyal együttműködve egy defibrillátor árát is össze-
gyűjtötték. Az életmentő készüléket a Várkerületen helyezték el.

FOTÓ: DIAKHITEL.HU

Lukács Gábor, Lukácsné Oláh Krisztina és kisebbik 
lányuk, Petra – az életük egy küzdelem

A szeptember ele-
jén megrendezett 
innoLignum 2017 Erdé-
szeti és Faipari Szakvá-
sáron Gáborecz István 
fafaragó egy közel fél-
tonnás, életnagyságú 
medve faszobrot készí-
tett. A fiatal szobrász 
a fafaragás egyik spe-
ciális ágát választotta 
azzal, hogy nem min-
dennapi és közel sem 
szokványos eszközzel 
készíti monumentális 
alkotásait: láncfűrész-
szel. A szobrot a tulaj-
donos Sopron Holding 
Zrt. odaajándékozta 
a Deák Téri Általános 
Iskoláért Alapítvány-
nak, így az most a gyer-
mekek legnagyobb 
örömére az iskola 
Király Jenő utcai épü-
letének bejárat „őrzi”.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Famedve  
a Deák-iskola 

előtt

A Soproni Egyetem Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi 
Karán tartották meg az elmúlt 
héten a kétnapos XI. Sopro  ni 
Pénzügyi Napok szakmai kon-
ferenciát. 

Dr. Czeglédi Tamás dé  kán   -
he    lyettes köszöntőjében el -
mond ta, a pénzügyi szakma 
fo    lya  matosan követi a változá -
sokat, így nagy szükség van a to -

vábbképzésre, tanulásra. Eb  ben 
segít a konferencia. 

Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter kifejtette, ez a színvonalas és 
jó konferencia tovább öregbíti 
Sopron és az egyetem hírnevét 
is, majd a város megismerésére 
buzdította a résztvevőket. 

Az előadók között volt töb-
bek között – a teljesség igénye 
nélkül   – dr. Darák Péter, a Kúria 

elnöke, valamint Kovács Árpád, 
a Költségvetési Tanács elnöke 
is, aki a kezdetek óta résztevője 
a rendezvénynek. Csütörtökön 
és pénteken kreditpontos szak-
mai továbbképzést tartottak, va -
lamint tudományos szekciót is 
szerveztek, ahol PhD hallgatók 
és oktatók, kutatók mutatták 
be szakmai területüket, aktuá-
lis eredményeiket.

Pénzügyi szakmai napok

A soproni vándorbölcső első lakója, a 2017 
nyarán született Noémi kinőtte fekhe-
lyét, ezért a bölcsőbe új lakót keresnek 
a mozgalom soproni elindítói. Jelentkez-
ni október 10-ig lehet Nádudvari Ritánál 
a 06 20/828–0971-es telefonszámon vagy 
a nadudvarita@gmail.com e-mail címen, il-
letve a Vándorbölcső Sopronban Facebook-
oldalon azoknak a szülőknek, akiknek 

csemetéje várhatóan október–november-
ben jön a világra. A szerencsés nyertes pár 
hónapig élvezheti a bölcső lágy ringatását, 
majd miután kinőtte, a bútor „tovább ván-
dorol” új lakójához.
A soproni vándorbölcsőt a Handler Nán-
dor szakképző iskola tanulói készítették és 
ajánlották fel soproni és környékbeli kisba-
bák részére.

Vándorbölcső: újra sorsolás
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 4-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Ru-
bicon Széchenyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1).
Szeptember 13-i rejtvényünk megfejtésében Petőfi Sándor: Ősz elején című verséből idéztünk: „Üres már a gó-
lyafészek, tetejében kéménynek”. Szerencsés megfejtőnk: Surányiné Hajner Gizella (shg66@freemail.hu). Mai 
rejtvényünk megfejtésében a szeptember 29. – október 1. között megrendezendő konferencia témája olvasható.

Keresztrejtvény

 










 













































































 














































































































































































































































JAVÍTSA GENETIKÁJÁT!

Genetikai állományunk tes-
tünk felépítésének és műkö-
désének tervrajza. Ez alap-
ján készülnek és dolgoznak 
sejtjeink, szöveteink. A tér-
kép felét édesapánktól, felét 
édesanyánktól kaptuk, elő-
re megjósolhatatlan kom-
binációban. Ettől leszünk 
egyediek és megismétel-
hetetlenek. 
Csak az egypetéjű ikrek ge-
netikai térképe azonos. Na-
gyon hasonlítanak egymás-
ra, de nem teljesen egy-
formák. A különbséget az 
okozza, hogy fogantatá-

suktól, egész életük során 
különböző hatások (is) érik 
őket. A környezeti hatások 
változtatják a genetikai kód 
működését! Egyes elemeket 
aktívvá, egyeseket „alvóvá” 
tesznek. Így változik génak-
tivitásunk az életmódunkkal.
Ha javítani akar, azt egészen 
könnyen megteheti, „csak” 
tartósan kell tennie. A izom-
munka, sport és a nem túl-
táplálódás javít a genetikai 
helyzetén. Vigyázat! A tes-
pedés és a hízás ront.

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

SZEPTEMBER 27. – OKTÓBER 3.

Szeptember 27.,  
szerda 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Szeptember 28.,  
csütörtök

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.  

99/311–254

Szeptember 29.,  
péntek

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.  

99/505–078

Szeptember 30.,  
szombat

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Október 1.,  
vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21.

99/314–084

Október 2.,  
hétfő

Király gyógyszertár 
Várkerület 114. 

99/508–242

Október 3.,  
kedd

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

PLUZSIK TAMÁS

Dr. Csóka Levente 
mindig is a termé-
szet alkotta rendsze-
rek bűvöletében élt: 
vezetésével jelenleg 
is folynak kutatások 
a Soproni Egyetemen 
a cellulóz és a nano-
technológia téma-
körében. Munkáját 
magas rangú kitünte-
téssel ismerték el.

Dr. Csóka Leventének, a Soproni 
Egyetem Faalapú Termékek és 
Technológiák Intézet egyetemi 
tanárának a papíripart szolgáló 
kutató–fejlesztő tevékenységé-
ért, a környezetkímélő cellulóz 
vizsgálata terén végzett kiemel-
kedő munkája elismeréseként 
Áder János köztársasági elnök 
a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést adomá-
nyozta, melyet a kitüntetett 
dr. Fazekas Sándor miniszter-
től vett át. 

– Hogyan indult szakmai, 
illetve tudományos pályája?

– Fiatal korom óta lenyűgöz-
nek a természet alkotta rend-
szerek. Később, egyetemi tanul-
mányaim során rádöbbentem, 
mennyi minden ismeretlen 
számunkra a faanyagot felépítő 
makromolekuláris anyagok te -
rén. Annak érdekében, hogy 
kutathassam és megérthessem 

a természetben zajló folyama-
tokat, doktori disszertációm 
középpontjába a matematikai és 
faanatómiai kutatásokat állítot-

tam, majd a PhD-munkám befe-
jezését követően a cellulóz vizs-
gálatával és többcélú felhaszná-
lásával foglalkoztam mikro- és 

nanotartományokban. Jelenleg 
is folynak kutatások a cellulóz 
és a nanotechnológia témakö-
rében az általam vezetett kuta-
tócsoportban.

– Kutatási területe a nano-
technológia papírban betöl-
tött szerepe. Mit jelent ez  
pontosan?

– A másodlagos papíripari 
nyersanyagok esetében sikerült 
jelentős javulást elérni na     no -
anyagok alkalmazásával, ezzel 
nagymértékben javítva felhasz-
nálhatóságukat.

– A gyakorlati életben hol 
találkozhatunk az Ön kutatási 
eredményeivel?

– Kutatási eredményeinkből 
számos szabadalom és új tech-
nológia született a papíripar 
te  rületén. Ezek közül többet is 
alkalmaznak biztonsági papírok 
gyártásakor és a papír-újrahasz-
nosítás területén.

– Tudományos munkássága 
mennyiben kapcsolódik okta-
tói munkájához? 

– Oktatói feladataim ellátása 
során kiemelten fontos szá-
momra, hogy a legújabb kuta-
tási eredményekkel a hazai és 
külföldi hallgatóimat is meg-
ismertessem. Emiatt gyakran 
vonom be őket kutatásokba, 
így reményeim szerint renge-
teg hasznos tapasztalattal gaz-
dagodnak. Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy az egyetemen 
oktatással és kutatással töltött 
tizennégy év után, a pályám ele-
jén ilyen rangos kitüntetésben 
részesülhettem.

Dr. Csóka Levente 14 kutatással töltött éve után kapta a díjat

A papíripar tudósa

Dr. Csóka Levente FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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CSIRIBIRI
HALÁSZ JUDIT

KONCERTJE

Október 28. 11.00 és 15.00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

Jegyár: 2.500 Ftwww.prokultura.hu

KÓCZÁN BÁLINT

Nemrég új klippel 
jelentkezett, év 
végén pedig egy 
magyar szu-

perprodukcióban tűnik 
fel Radics Gigi, mindezek 
mellett pedig az X-Faktor 
legfiatalabb mentoraként 
is dolgozik. Az énekesnő 
tehát nem unatkozik.

Újabb látványos zenés szín-
padi előadással jelentkezik 
a 2014 és 2015-ben a Játékké-
szítő című kasszasikert is 
létrehozó TulipánTündér 
Produkció. Az év végén 
debütáló Álomutazó 
főcímdala  pedig 
már megjelent két 
kiemelkedő pop-
sztár, Radics Gigi 
és Varga Viktor 
előadásában 
R a k o n c z a i 
Vik  tor és Or -
bán Tamás 
alkotásában.

A tehetséges 
énekesnő 
egyébként 
maga is fel-

tűnik majd a szuperprodukci-
óban olyan színészek mellett, 

mint Stohl András, Szabó 
Győző vagy Hajdu Steve. 

Rajtuk kívül további 
sztárok csatlakoztak 
a csapathoz, Schell Judi-

tot, Keresztes Ildikót, 
Zsédát, Falusi Mari-

annt, Varga Vik-
tort és Ábel Anitát 

szintén láthatja 
majd a közön-

ség a BOK 
Csarnok 

színpadán.

A Játékkészítőt a legutóbbi 
két esztendőben nyolc nap 
alatt több mint százezren néz-
ték meg, ezzel a hazai szóra-
koztatóiparban egyedülálló si -
kert jelentett. Így vélhetően az 
Álom utazó is nagy kö  zön ség-
kedvenc lesz.

Gigi nemrég jelentette meg 
legújabb videoklipjét Give Love 
Back című dalához. A kisfilm-
ben az énekesnő tánctudását és 
színészi képességeit egyaránt 
bemutatta a forgatás alatt. 
– A vi  deót Jimy J. Hollywood ren-
dezte, rengeteg munkánk volt 
benne!  – mesélte Gigi. – A klip 
érdekessége, hogy hat női karak-
tert jelenítek meg benne, össze-
sen háromféle frizura, hat 
smink és hat szett ruha volt 

rajtam, minden ruhadarab 
és ékszer más-más terve-

zőtől származik! A szet-
teket Léhárt Ákos stylist 
barátommal álmod-
tuk meg, igyekeztünk 
minél több kollekciót 

megjeleníteni.
Radics Gigi napjai 

rend  kívül sűrűn telnek 
majd az év utolsó részében, 

hiszen zenei karrierje és a pró-
bák mellett szombatonként az 
X-Faktor mentori székében fog-
lal helyet.

Nemrég jelent meg az énekesnő legújabb vidoklipje

Radics Gigi szerepei

A szabadság elvesztésének egy 
különös formáját járja körbe 
az Engedd, hogy szabad legyek 
című dalhoz készült új klip-
jében a Margaret Island: egy 
mesebeli erdő mélyén néma-
ságba burkolózva tengeti min-
dennapjait Lábas Viki, a zenekar 
énekesnője… 

– Alapvetően nagyon cserfes 
vagyok és lételemem a mosoly-
gás, így nagyon furcsa volt meg-
élni, hogy nem mondhatom ki 
bármikor azt, amit gondolok. 
Hajnali fél hattól este fél hétig 
takarták virágszirmok a szá-
mat, ami miatt sem enni, sem 
beszélni nem tudtam egész nap 
– mesélte Lábas Viki, a Margaret 
Island új videója kapcsán.

A zenekar Engedd, hogy sza-
bad legyek című klipje nemrég 
jelent meg.

– Egy 40 éves Bródy szerze-
ményről van szó, amit maga az 
alkotó ajánlott fel nekünk fel-
dolgozásra. Több évtized eltelté-
vel a mai napig nagyon aktuális 
a dal mondandója. Találjuk meg 
a saját szabadságunkat, a saját 

életterünket a szerelemben, csa-
ládban, emberi kapcsolataink-
ban és az életünk minden terü-
letén! Ne hagyjuk, hogy ebben 
bárki korlátozzon minket! – fej-
tették ki a tagok.

A formáció háza táján egyéb-
ként egyre több a női energia. 
A grafikusuk és menedzserük 
csatlakozását követően a forga-
tóstáb is szinte csak lányokból 
állt a díszlettervezőtől kezdve 
a styliston át Cibulya Nikol ren-
dezőig és Fecske Flóra operatő-
rig. Ők álmodták meg az elvará-
zsolt világot Gödön, ahol várat-
lan módon a forgatás napjára 
éppen kiöntött az áradó Duna, 
így az erdőt is ellepte kicsit a víz.

– Amikor Flórával forgatunk, 
valahogy mindig úgy alakul, 
hogy lányokat sikerül magunk 
köré gyűjteni – árulta el a ren-
dező, Nikol. – A legtöbben cso-
dálkoznak, hogy ennyi lány egy 
rakáson jól tud együttműködni. 
Azt gondoljuk, hogy a világnak 
több női filmkészítőre van szük-
sége, de a világ is lassan így látja 
szerencsére. 

Virágokkal 
némították elNem akármilyen szereplőkkel vette körbe magát az új klipjé-

ben Calvin Harris. A legismertebb skót dj legújabb albumán 
a Feels című friss nyári sláger is helyet kapott. 
Nagy érdeklődés előzte meg Calvin Harris új, Funk Wav 
Bounces Vol. 1. lemezét, és ezt a várakozást igyekezett is eny-
híteni a sztár, hiszen a Feels volt a negyedik olyan nóta, amit 
megmutatott a közönségnek a nyáron.
Az új korong jelentős változást hozott az előadó pályafutá-
sán, hiszen meglehetősen messzire kalandozik az olyan ko-
rábbi alkotásai által képviselt világtól, mint a My Way, a This 

Is What You Came For vagy a How Deep Is Your Love. Érde-
kesség, hogy a Feels című kisfilmben szerepel Pharrell Willi-
ams, Katy Perry és Big Sean, a szakállat növesztett Harris pe-
dig basszusgitáron kíséri a vokálokat szolgáltató szekciót. 
A skót lemezlovas új albumának elkészítésében pedig nem ke-
vesebb, mint 19 vendég vett részt – többek között a popzene 
olyan csillagai, mint a fentebb már említett Pharrell Williams, 
Katy Perry és Big Sean, valamint John Legend, Ariana Grande, 
Nicki Minaj, Snoop Dogg, Frank Ocean, Travis Scott, Future, 
Kehlani vagy PARTYNEXTDOOR. 

Calvin Harris különleges társaságban

Sokak megdöbbe-
nésére tavaly jelen-
tette be Avicii, hogy 
visszavonul. A fia-
tal lemezlovas azon-
ban új impulzusok-
kal gazdagodott 
és jó hírrel szolgált 
a rajongóknak. 

Mint ismert, nyolc év intenzív 
turnézás után Tim Bergling, 
ismertebb nevén Avicii tavaly 
jelentette be, hogy visszavonul 
a koncertezéstől. A rajongók 
úgy gondolták, végleg elhagyja 
a zeneipart, ám szerencsére 
nem így történt.

Miután Tim a legközelebbi 
barátaival és alkotótársaival 
beutazta az Államokat, az ott 
ért impulzusok hatására visz-
szatalált legnagyobb szenvedé-
lyéhez: a zeneszerzéshez.

Az újdonsült szerelem 
első „terméke” a Sandro 
Cavazzával közösen 
írt Without You, 
amely a szabad-
ság és az újjászü-
letés érzését örö-
kíti meg. Majd 
érkezett egy EP 
hat dallal. Az 
albumon nem 
kisebb előadók 
d o l g o z n a k , 
mint Rita Ora, 

AlunaGeorge, Billy Raffoul vagy 
Vargas & Lagola.

A többszörös Grammy-díjas 
zenei producer és DJ a 2011-ben 
megjelent Le7els című számával 
robbant be a köztudatba. A dal 
többek közt az USA-ban és az 
Egyesült Királyságban is első 
helyen végzett a toplistákon, 
valamint több mint 200 mil-
lióan streamelték Spotify-on.

A legnagyobb sikert True című 
albuma hozta meg Avicii szá-
mára, amely hazánkban is pla-
tinalemez lett. Ez tartalmazza 

a többszörös pla-
tinaminősítést 

megszerző 
Wa ke  M e 
Up-  ot, amely 
81 ország-
ban vezette 

a toplistákat.

Visszatér Avicii!

A Margaret Island énekesnőjének a forgatási 
napon virágok fedték a száját


