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Különleges esttel érkezik Sop-
ronba, a Liszt-központba Sza-

lóki Ági. Az énekesnő Karády Kata-
lin, Edith Piaf és Amália Rodrigues 
dalokat énekel – az elődök súlyos 
fájdalmakat megélt, szenvedé-
lyes nők. Ági ősszel új világze-
nei projektet indít Lakatos Móni-
kával és Pandzarisz Dinával: sze-
retnék bemutatni a magyar, 
a cigány és a szefárd dalkincset. 

Népszavazás 
2016Vadászati 

kiállítás nyílt

Átadták a Kőhalmy Vadászati Múzeumot 
a Károly-kilátó közelében 

A kutatók éjszakáján újra kitárták kapuikat az egyetem épületei, laboratóriumai és a Ligneum 
látogatóközpont: közel 50 különböző program várta az érdeklődőket. FOTÓ: VAS ZSIGMOND

Fókuszban a jövő felfedezői

Mintegy százötvenen vettek részt a turizmus világnapi fáklyás esti 
sétán. A résztvevők Sáros Viktor kalauzolásában ismerhették meg 
a Lövérek titkait és a környék legfontosabb látnivalóit. 

Szalóki Ági 
Sopronban

SKC: kaposvári 
bajnoki rajt

A Sopron KC csapata is megkezdi a bajnoki sze-
replését a 2016/17-es szezonban. A Körmend 
elleni edzőmeccs volt a főpróba, csütörtökön 
bajnoki rajt, vasárnap az első hazai meccs lesz.

Érvénytelen volt az októ-

ber 2-i kvó ta nép sza va zás 

(országosan 43,91 száza-

lék szavazott), de elsöprő 

arányú (98,33 százalék) 

volt a „nem” szavazatok 

száma az érvényes sza-

vazatokon (3.338.481) 

belül arra a kérdésre, 

hogy „Akarja-e, hogy 

az Európai Unió az or-

szággyűlés hozzájáru-

lása nélkül is előírhassa 

nem magyar állampolgá-

rok Magyarországra tör-

ténő kötelező bete-

lepítését?”.
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KOROK ÉS STÍLUSOK ÉVADA
2016/2017

Chioggiai csetepaté – Őszi szonáta – 
Diótörő – Macbeth – My Fair Lady

Nézzük együtt – váltson bérletet!

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. 

 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Tisztelt Pályázók!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése idén 
is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok alapján 
2016. október 3-tól november 8-ig lehet a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat (A, B típusút 
egyaránt) benyújtani.
A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 33.§ (6) bekezdése alapján az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó 
jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum négyszerese 
(114.000 forint) lehet.
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, már 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 lehetséges a pályázati adatok feltöltése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot – az önkormányzat által 
meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a 

www.sopron.hu

oldalról letölthetők, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 1.) 
átvehetők – kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
(Humánszolgáltatási Osztály, Fő tér 1.) kell benyújtani

2016. november 8-ig.

Az 1950-es évek totális diktatúrája és folytonos 
ellenségkeresési kampánya egységesen üzent 
hadat a magyar társadalom minden rétegének, 
sőt tagjának, ezért egységes volt a vele szem-
ben kibontakozó ellenállás is. 1956 forró őszé-
nek rövid néhány napjában nem szakadt dara-
bokra az ország. Mégis minden helynek saját 
életjellemzői voltak, mint ahogy minden hely 
a maga saját forradalmát is vívta 1956-ban. 
Ez alól Sopron sem jelentett kivételt. Soroza-
tunkban dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum 
igazgatója eleveníti fel a korabeli történéseket.

Az 1956 nyarán és kora őszén 
elmélyülő politikai válság 
országszerte, így Sopronban is 
lendületbe hozta az egyetemi 
és főiskolai diákságot. Gyűlése-
iken a diákjóléti programpon-
toknál nap mint nap többet, 
szabad, demokratikus és füg-
getlen Magyarországot, vala-
mint a város helyzetének javí-
tását követelték. Október 22-én 
megalapították a párttól füg-
getlen  országos hallgatói szer-
vezet, a MEFESZ helyi csoportját. 
A forrongó hangulatú diákmeg-
mozdulások figyelemkeltő for-
mái azok a demonstrációk voltak, 
amelyek a forradalom jelképes 
kezdetét jelentették és a városi 
szemlélőket is hamarosan csat-

lakozásra bírták. A tüntetések 
tilalmát feloldó belügyminisz-
teri rendelet után, október 23-án 
délután fegyelmezett menetben, 
„Együtt a lengyelekkel” transzpa-
renst hordozva, némán vonul-
tak fel a diákok a vá  rosban, meg-
koszorúzták az 1848-as emléket, 
végül este az egyetemkerti „Őrtü-
zek” emlékműnél énekelték el 
a Him  nuszt és a Szózatot. Az el -
hangzott emlékbeszéd az 1921. 
évi nyugat-magyarországi har-
cokban elesett két soproni főis-
kolai hallgató alakját idézte fel. 

A következő napokban meg-
alakultak Sopron és a járás for-
radalmi szervei is. Működésük 
rövid ideje alatt intézkedtek a ha -
gyományos utcanevek visszaállí-

tásáról és a helyi sajtó újraindí-
tásáról. A hatalom lebontásának 
szimbolikus eseménye mégis 
a kom    munisták várkerületi szov-
jet emlékművének ledöntése lett 
október 26-án. 

A szabadságharcos emlékmű 
felkeresése – az országos folya-
matokkal összhangban – az 1848-
as hagyományokhoz és a polgári 
demokratikus gyökerekhez való 
kötődést jelké-
pezte. Aktuál-
politikai üze-
nete mellett 
ezzel  össze-
csengő módon 
használták ki 
a hal  lgatók a len  -
gyel–magyar 
történelmi szo -
l i    d a   r i   t á s b a n 
rejlő szimboli-
kus erőt is. Az 
1921-es nyu  gat-
magyarországi 
fel  kelőharcok történeti muní-
ciója pedig önálló arculatot 
kölcsönzött a sop  roni diákfor-
radalomnak. A gesztus a meg-
szakadt főiskolai hagyományok 
iránti elkötelezettséget, a múlt-
tal való szellemi jogfolytonosság 
helyreállítását is demonstrálta. 
Alkalmas volt a kollektív helyi 
érzület megteremtésére, a város 

iránt érzett hűség és felelősség-
érzet kinyilvánítására is, mely-
nek meglétére a következő napok 
gyakorlati bizonyítékot szolgál-
tattak. Az államigazgatási szervek 
dezorganizáltsága miatt ugyanis 
felértékelődött a szervezett ifjú-
ság szerepe, és a csődöt mondó 
közigazgatás funkcióit átvették 
az egyetemi ifjúság diákszerve-
zetei. Az egyetemi karok és a főis-
kola hallgatói fogadták a külföld-
ről érkező segélyeket, csomagol-
ták át, tárolták és szervezték azok 
elszállítását. A di  ákok pótolták 
a le  álló üzemek munkaerőhiá-
nyát, a közüzemek munkaerő-
szükségletét, átvették a közellá-
tás szervezését és felügyeletét, 
a közigazgatás irányítását. Bár 
a MEFESZ tagjai már 23-án közre-
működtek a rend fenntartásában 
és biztosították a legalapvetőbb 
közszükségleti cikkek (elsősor-
ban a kenyér) termelését, a ten-
nivalókra felkészületlen diákság 
nehezen tudott megbirkózni 
a feladattal, s fegyverek híján 
a ren  det is nehéz volt fenntar-
tani. A di  ákok a rendőrség veze-
tőivel kötött megállapodásnak 
megfelelően aztán mint karsza-

lagos segédrend-
őrök vettek részt 
a rendfenntartás-
ban. A ren  dőrség 
kompromisszumké-
pességének számos 
magyarázata lehet: 
az egyéni felelősség-
érzettől a teljes cse-
lekvésképtelenségig 
és félelemig. 

1956. október 23. 
leg  fontosabb ho -
za  déka a ré  gi rend 
ka  pi tu lációja volt. 

Képviselői közül sokan som for-
dál tak át a ha  tár osztrák olda-
lára. (A sop  roniak zöme ezzel egy 
időben rokonait látogatta meg 
Bur gen land ban.) Nem kétséges 
tehát, hogy a változás forradalmi 
volt. Az ilyen átalakulások egyik 
legfőbb sajátossága az ancien 
régimek összeomlása, mellyel 
romba dől a teljes államgépezet.

„A diákok pótolták 

a leálló üzemek 

munkaerőhiá-

nyát, a közüzemek 

munkaerő-szük-

ségletét, hama-

rosan átvették 

a közellátás szer-

vezését és felügye-

letét, a közigaz-

gatás irányítását.“

MADARÁSZ RÉKA

A Vermes Miklós Országos Fizikus Tehet-
ségápoló Alapítványt azért hozták létre, 
hogy a magyar fi zikaoktatás és tehet-
ségkutatás helyzetét, társadalmi meg-
becsülését növelje, illetve annak tehet-
ségápolási, módszerátadási, ismeret-
szerzési tevékenységeit támogassa.

– 1963-tól veszek részt aktívan 
helyi, országos és nemzetközi 
fizikaversenyek szervezésében 
– tudtuk meg Nagy Mártontól, 
a szervezet alapítójától és tit-
kárától. – Az alapítványt 1990-
ben hoztuk létre azzal a cél-
lal, hogy a versenyeink anyagi 
hátterét biztosítani tudjuk.

A civil szervezet felada-
tának tekinti többek között 
a kö  zépiskolák fiatal tehet-
ségeinek támogatását anyagi 
és szellemi eszközökkel, vala-
mint a fizikatanárok mun-
kájának elismerését. Ennek 
érdekében különböző szintű 
megmérettetéseket szervez, 
a legjobb tanárokat pedig 
a versenyekkel azonos nevű 
díjakkal jutalmazza.

– 9–10. osztályos középisko-
lások számára hirdettük 
meg a Mikola Sándor 
országos tehet-
ségkutató fizika-
versenyt, közel 
tízezer gyerek 
vett részt a meg -
mérettetésen – 
folytatta Nagy 
Márton, aki 
a Ber  zsenyi 
Dániel Evan-
gélikus Lí -

ceum és más intézmények 
fizikatanáraként népszerűsí-
tette a kísérletalapú oktatást. 

A Vermes Miklós nemzet-
közi fizikaversenyen a törté-
nelmi Magyarország legkivá-
lóbb magyar nyelvű tanulói 
indulhattak, a Fényes Imre-
verseny pedig nemzetközi 
olimpiai válogató volt. Békésy 
György Nobel-díjas tudós 
születésének 100. évforduló-
jára rendezték meg először 
a kö  zépiskolák 11. évfolya-
mos tanulói számára a Békésy 
György-fizikaversenyt. 

– Tevékenységünknek kö -
szönhetően a fizikatanítás 
színvonala emelkedett Ma -
gyarországon – fejezte be 
Nagy Márton. – Hazánk legki-
válóbb fizikaoktatói amellett, 
hogy nagyra értékelték a ver-

senyeinket, szemé-
lyesen is részt 

vettek azo-
kon, sőt egy 
a l k a l o m -
mal még 
Habsburg 
Ottó is öt 
napot a ver-
s e n y z ő k -

kel töltött.

Alapítvány a fizika 
kiválóságaiért

CIVILEK SOPRONÉRT
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A hatalom lebontásának szimbolikus eseménye a várkerületi szovjet 

emlékmű ledöntése lett október 26-án

Nagy Márton FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A politikai válság lendületbe hozta a soproni ifj úságot is

Forrongó megmozdulások



Városi hírekwww.sopronitema.hu2016. október 5. 3

MADARÁSZ RÉKA

Közelednek a hűvös őszi esték, 
és fűtés nélkül lassan még a takaró 
alatt is didergünk. Mielőtt bein-
dítanánk a fűtőberendezésün-

ket, érdemes meggyőződnünk arról, hogy 
nem veszélyezteti-e a biztonságunkat.

Első teendőnk, hogy a tető feletti 
részen és a padláson is megnéz-
zük, egyben van-e a kéményünk. 
Amennyiben bizonytalanok 
vagyunk, vegyük igénybe szak-
ember segítségét. Ha a kémé-
nyünk rendben van, következ-

zék a gáz- vagy a szilárd tüzelő-
anyagot használó készülék.

– A gázkészülékek kéményét 
idén nem ellenőrizzük, ugyanis 
a július 1-jén érvénybe lépett jog-
szabályi rendelkezés értelmében 
a szilárd tüzelőanyagot (szén, 

fa, pellet) használó készülékek 
kéményét kell évente, a gázké-
szülékekét elég kétévente ingye-
nesen átnéznünk a lakossági 
tulajdonú ingatlanokban – tud-
tuk meg Tóth Lászlótól, a KÉTÜSZ 
Sopron Kft. ügyvezetőjétől.

Ha van olyan gázkészülékünk, 
amely a helyiségünk levegőjét 

használja fel az égéshez, fontos 
odafigyelnünk a levegő-után-
pótlásra. Gyakran okoz gon-
dot, hogy nyílászárócsere után 
az új ablakok, ajtók segítségé-
vel hermetikusan lezárt térbe 
nem jut elég levegő. Ilyenkor 
ajánlott szakembert – gázsze-
relő, kéményseprő – megkér-
dezni arról, hogy mi a megfe-
lelő megoldás. 

– A helyiség levegőjét hasz-
náló készülék mellett különö-
sen ajánlott szén-monoxid-
érzékelőt használnunk – fejezi 
be Tóth László. – A www.nfh.
hu/node/7984 internetes olda-
lon meg tudjuk nézni, melyik 
az a 16 jelenleg is kereske-
delmi forgalomban lévő szén-
monoxid-érzékelő,  amely 
a fo  gyasztóvédelmi hatóság 
vé  leménye szerint biztonság-
gal használható.

Ha az érzékelő bejelez, először 
szellőztessünk ki alaposan, és 
amennyiben nem szűnik meg 
a probléma, hívjunk gázsze-
relőt! Az ő véleménye alapján 
kell megtennünk a szükséges 
lépéseket.

A gázkészüléket és a kéményt szakemberekkel vizsgáltassuk!

Készüljünk fel a fűtésre!Ön ellenőrizteti 
a gázkészülékét?

RETEK IRÉN:
Hogyne, méghozzá rend-
szeresen! Fontos a karban-
tartás, hogy ne tör  ténjen 
baj. Idén például az elmúlt 
vasárnap jöttek a szerelők 
megnézni, minden rendben 
van-e a készülékemmel.

SZALAI KORNÉLIA: 
Persze! Nem szabad kockáz-
tatnunk, a gázszivárgás és 
a szén-monoxid-mérgezés 
halálos következményekkel 
járhat. A be   rendezés házilag 
is tisz  tít  ható részeit magam is 
meg szoktam pucolni.

PECZÁR OTTÓ:
Mindenképpen, hiszen lét-
szükségletnek tartom. Éves 
szinten, kérés nélkül is jön-
nek ellenőrizni a szakem-
berek és cédulával is ellát-
ják a készüléket, ami mu-
tatja, hogy rendben találták.

BALTIGH CSABA: 
Megmondom őszintén, nem 
szoktam. Hároméves a gáz-
kazánunk, svájci gyártmány, 
vadonatújan vettem és ki-
tűnően működik. Műszaki 
ember lévén értek is hozzá 
valamelyest.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

GYŐRI-VARGA NÓRA

Legfontosabb érzékszervünk ellenőrzésére 
az optikusi szakma és a szemorvosok idén is 
felhívják a fi gyelmet: október a látás hónapja. 
Írásunk a leggyakoribb szembetegségeket 
foglalja össze csecsemőkortól az aggkorig.

A gyermekorvosok már szüle-
téskor ellenőrzik a babák sze-
mét, és rendellenesség esetén 
továbbküldik őket szemészeti 
vizsgálatra. – A Soproni Gyógy -
köz pontban féléves kortól egy 
speciális infrakamerával tudjuk 
vizsgálni a szemmozgást, mely 
kiegészítheti a védőnői szűrést, 
és még a kancsalság megjele-
nése előtt segíthet a hajlam ész-
lelésében – mondta dr. Cseke Ist-
ván, a gyógy  köz pont szemésze-
tének osztályvezető főorvosa.

Az iskoláskori rövidlátás 10– 
14 éves korban kezdődik leg -
gyakrabban és korunkban nép -
betegséggé vált. – Kialakulásá-
ban a tartós közelre fókuszálás 
(köny  vek, mobileszközök), a gé   -
nek, a táplálkozás (túlfinomí-
tott szénhidrátok fogyasztása) 
és a ke  vés kint, napfényben 
töltött idő együttesen felelős 
– folytatta a főorvos.

Az aktív korúak vaksági sta-
tisztikáját a diabétesz okozta 
re  tinabetegség vezeti. A cukor-

betegeknek ezért évente szem-
fe nék vizsgálatra kell menniük.

Természetes élettani folyamat 
– melyet a szemlencse rugal-
matlanná válása okoz –, hogy 
40–50 éves kortól az egészsé-
ges szemnek olvasószemüvegre 
van szüksége.

Az öregkori szürkehályog 
a szem  lencse elhomályoso-

dásával okoz észlelhető látás-
romlást, amely műtéttel jól 
gyógyítható. – A zöldhályogtól 
(glau  kóma) szenvedők már 
nem ilyen szerencsések, itt 
a lá  tótérkiesés kezdetben nem 
tudatosul, ugyanakkor a glau-
kómások dupla eséllyel okoznak 
vagy szenvednek közlekedési 
balesetet – magyarázta a szak-
ember. – A látóideg-károsodás 
jellemezte betegség valószí-
nűsége az 50 éves kori 2 száza-
lékról 10 százalékra emelkedik 
azoknál, akik betöltötték 80. 
életévüket. Veszélyeztetettnek 
számít az, akinek a családjá-
ban a glaukóma már előfordult, 
magas a szemnyomása, szem-
sérülésen, szteroidkezelésen 
esett át, cukorbeteg vagy erős 
szemüveges. Nekik kiemelten 
javasolt a rendszeres szűrés.

Minden harmadik 80 év fe  letti 
embernél az arcok felismerését 
és az olvasást nehezíti a sárga-
folt-degeneráció, melynek folya-
matát táplálékkiegészítőkkel 
és a dohányzás elhagyásával 
lassíthatjuk.

Dr. Cseke István végezetül 
elmondta: a szemészet legfőbb 

célja az elkerülhető vakság glo-
bális felszámolása, melyet az 
Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) tűzött a zászlajára 2020-
as határidővel. Az óriási tudo-
mányos fejlődés mellett a leg  -
nagyobb kihívás a gyógyítás 
lehetőségének eljuttatása min-
den érintetthez.

A látás hónapja: „szemrevaló” gondolatok
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Dr. Cseke István

A Közélet keresztény szemmel 
előadássorozat keretein belül 
dr. Veres András, a Győri Egyház-
megye püspöke tartott előadást 
A keresztény ember a szekula-
rizált világban címmel a Hotel 
Sopron konferenciatermében. 
– A legnagyobb probléma Európá-
ban és idehaza is a vallástól való 
eltávolodás. Az ateista diktatú-
rák idején felnőtt generációkban 
sok a tévhit, ráadásul a kereszté-
nyek is visszafogottabbak, mert 
a félelem még mindig él. Márpedig 
a jó keresztény nem fél. Nem fél 
a hatalomtól és a véleménynyilvá-
nítástól sem – mondta a rendez-
vényen dr. Veres András, a Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke.

Sopronban járt 
a megyés püspök

Forgalomba álltak a GYSEV Zrt. 
első felújított InterCity-kocsijai. 
Az átalakított és a vasúttársaság 
színeire festett járművek külön-
legessége, hogy minden fülké-
jüket fedélzeti utastájékoztató 
monitorral szerelték fel. Az el  ső 
fel  újított IC-kocsik a Sopron–
Bu  da pest-vonalon köz  lekednek.

A GYSEV Zrt. év elején 26 
használt, de jó műszaki álla-
potú InterCity-kocsit vásárolt 
az Osztrák Szövetségi Vasút-
társaságtól. A 11 fülkével és 66 
ülőhellyel rendelkező, klímával 
és zárt rendszerű WC-vel felsze-

relt kocsikban az üléseket újra-
kárpitozták, az utasok kényel-
méről pedig mozgatható fej-
támla és beépített olvasólámpa 
gondoskodik. 

Az ünnepélyes átadáson be -
mutatott kocsikban a 6 másod-
osztályú mellett 5 első osztályú 
fülkét alakítottak ki. Az első osz-
tályú fülkékben bőrborítást és 
fejpárnát kaptak az ülések, a cso -
magtartókat üvegpolcokra cse-
rélték, a fülkéket szőnyeggel és 
függönnyel szerelték fel. 

A felújított kocsik mindegyike 
biztosít ingyenes wifi-szol  gál   ta-

tást, a fülkékben mobiltelefonok 
és laptopok töltésére alkalmas 
konnektorok várják az utasokat.

Az összes fülkébe beszerelt 
fedélzeti utastájékoztató moni-
torokon valós idejű, azonnali 
utazási információkat láthat az 
utazóközönség: a vonat sebessé-
gét, térképet, érkezési időket és 
csatlakozásokat.

Az ősz folyamán folyamatosan 
állnak forgalomba a felújított és 
átalakított GYSEV-es IC-kocsik, 
amelyek várható  an október 
végétől Szombathely és Buda-
pest között is közlekednek.

Sínen a felújított IC-kocsik

Októberben számos optikai üzletben ingyenes 

látásellenőrzést biztosítanak FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A helyiség levegőjét használó készülék mellett különösen ajánlott 

szén-monoxid-érzékelőt használnunk FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szakemberek azt javasolják, hogy mind a nyílt, mind a zárt 
égésterű gázkészülékeket érdemes minden fűtésszezon előtt 
átnézetni. A legtöbb probléma a nyílt égésterű készülékek-
kel van: ezek ugyanis a lakás belteréből veszik fel a levegőt, 
így rengeteg port szívnak magukba, ami komoly duguláso-
kat okozhat. Ezek karbantartása szakember feladata.
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EZ LESZ…

Kelták, rómaiak és soproni polgárok 
testközelből

Október 5., szerda 17 óra, 

Pedagógusok Művelődési Háza

Vetített előadás a régészeti és történeti életkép-
bemutatók lehetőségeiről

Müller Péter: Az élet művészete 
Október 5. 18 óra, Elit Mozi 

Keserű kettes? Édes hármas?
Október 5. 18.30, Pedagógusok Művelődési Háza

Kadlecsik Zoltán mentálhigiénés szakember előadása

A csillagfi ú
Október 5. 10, 14.30 és 17 óra, Soproni Petőfi  Színház

További előadások: október 6. 10., 12, 14.30 és 17 óra 

Időkapu – kiállításmegnyitó 
és Loudfi sh nyitott próba

Október 5. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Papp Viktória és Tuba Dávid kiállításmegnyitója 
és Loudfi sh psychedelic blues-, rock band koncertje

Egy este Pilinszkyvel
Október 6., csütörtök 20 óra, 

Búgócsiga Akusztik Garden

Véradás
Október 7., péntek 15–19 óráig, Mega Sport

A Pannon Cigányzenekar szólistái 
– jótékonysági koncert

Október 7. 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Antonia Vai Band koncert
Október 7. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Koncert a Kockában
Október 7. 19 óra, Kocka Bistro

A pálinka és a bisztróételek találkozása Borbáth 
Gabriella előadásával. Zenél dj Bouge

Őszi angol nyelvű játszóház
Október 8., szombat 10 óra, Ligneum

Szalóki Ági koncert
Október 8. 19 óra, Liszt-központ

Chioggiai csetepaté
Október 8. 19 óra Petőfi  Színház

További előadások: október 9., 10., 11., 12.

Irie Maffi  a koncert
Október 8. 20 óra, Hangár Music Garden

Tom Kondor Band koncert
Október 8. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden 

XIII. Gesztenye Fesztivál
Október 8–9., Ágfalva, Vadon Lovas Klub

Irodalmi kávéház: Art-Líra koncertje
Október 9., vasárnap 18 óra, Ligneum látogatóközpont

Filmklub – Női szervek
Október 9. 19 óra, GYÖK2 Büfé

Ingyenes fi lmvetítés

TIT Szabadegyetem
Október 11., kedd 17 óra, Roth-iskola

Izraeli élménybeszámoló a szentföldi zarándokútról: 
Tóth Szilárd teológus és Horváth Sándor életmód-
tanácsadó előadása 

Barlangoló – Járjuk be együtt 
a témaparkot!

Október 12., szerda 11 és 15 óra, kőfejtő–témapark

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Batthyány Lajos pere
Október 12. 18 óra, Pedagógusok Művelődési Háza

Dr. Soós István PhD előaása

Latin party – Argentin tango 
– Kis@szombat

Október 12. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Fény(K)arcok – Szabó Márton 
analóg fotókiállítása 

Október 13-ig látogatható a Torony Galériában, 

hétfőtől csütörtökig 15–18 óráig

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Szeptember 28-i rejtvényünk megfejtése: 

Gombócvár (Mező utca 27.), helyes meg-

fejtőnk: Tarcsai Mária (tarcsai.maria37@

gmail.com). Az ajándék könyvet a Pro Kul-

túra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc 

u. 1.) veheti át.

Gombócvár 
(Mező utca 27.)

A népnyelven csak Gombóc-

várnak emlegetett Mező utca 

27. sokak számára csak Óvónő-

képzőként ismert, de ma már 

az egyetem keretei között szol-

gálja az oktatást. Különlegessé-

get csupán az ad az épületnek, 

hogy a kivitelezésnél különböző 

méretű égetett agyaggolyók 

százait falazták be a párkányába, 

ablakainak szemöldökpárká-

nyába és mindenhová, ahol csak 

díszíteni lehetett. Ez az alapja 

a köznyelvi elnevezésnek. Ter-

veit Handler Ferdinánd készí-

tette Nagelreitter Boldizsár 

kőművespallér részére.

Játékunkban egy neves épületről mutatunk 

be részletet, olvasóinknak pedig az a felada-

tuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, 

és megírják nekünk, melyik épületet rejtet-

tük el. Azok között, akik a helyes megfej-

tést október 10-ig beküldik a Soproni Téma, 

9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@

sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM, FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

A Széche-
nyi István 
születésé-
nek 225. 

évfordulójára rende-
zett soproni és nagy-
cenki megemléke-
zéseken részt vet-
tek a legnagyobb 
magyar egyenes ági 
leszármazottai, Szé-
chenyi Alexandra és 
Beatrix, akik Sopron-
ban, az orsolyitáknál 
érettségiztek. 

– Már csak hárman élünk az 
1945-ben érettségizett osztály-
ból, Cora Sissy Budapesten, 
Komlós Klári pedig itt, Sopron-
ban él, így Klárival ez egyúttal 
nekünk 71 éves osztálytalálko-
zónk is – mondta mosolyogva, 
hibátlan magyarsággal a Német-
országban élő Wrede-Széchenyi 
Alexandra. – Szin  te nincs olyan 
hét, hogy ne be  szélnénk egy-
mással telefonon, hogy ne ele-
venítenénk föl azokat a boldog-
szomorú napokat, hisz dúlt 
a há   ború, Sopront sorozatosan 
bombázták, mi pedig készül-
tünk az érettségire. Az iskolán-
kat átalakították kórházzá, úgy-
hogy kora nyár volt már, amikor 
ismét beülhettünk az iskolapa-
dokba, hogy aztán a nyár köze-
pén letehessük az érettségit.

– Emlékszel, Lexa – kapcsoló-
dott be a beszélgetésbe Vörösné 
Komlós Klára –, hogy mennyire 
félt mindenki a latintól, amit 
a szi  gorú, de ragyogó pedagó-

gus, mater Molnár Angelica ta -
nított? Persze nektek, Széche-
nyi lányoknak könnyű volt, hisz 
ragyogóan beszéltetek oroszul, 
ami nem csoda, hisz ez az anya-
nyelvetek, meg persze franciául 
és természetesen németül. Ami-
kor mi még csak nyögtük a „der, 
die, das”-t, ti már társalogtatok 
Boleman Márta nénivel, a nagy 
hírű egyetemi professzor lányá-
val, aki a némettanárunk volt.

– Édesanyámtól, aki orosz nagy-
hercegi családból származott, 
nagyon szigorú nevelést kaptunk. 
Emlékszem, egy alkalommal ráír-
tam a füzetemre, hogy gróf Szé-
chenyi Alexandra, és amikor ezt 
meglátta az édesanyám, új vignet-
tát tetetett a fü  zetre. „A grófot 
hagyd el, kislányom!” – mondta, 

azt vagy tudják az emberek, vagy 
nem, de büszkélkedni nem kell 
vele, meg egyébként is, azt ki kell 
érdemelni – mesélte Alexandra.

Széchenyi Alexandrának osz-
tálytársához, Vörösné Komlós 
Klárához hasonlóan erdőmér-
nök férje volt. Házasságukból 

négy lány született, akik révén 
ma tizenegy unoka boldog nagy-
mamája. – Sajnos sem a lányaim, 
sem az unokák nem beszélnek 
magyarul. Tudom, ez nagy hiba, 
de ezzel együtt Hegykőre, ahol 
születtem, illetve Sopronba és 
Nagycenkre mindig hazajövök.

Széchenyi Alexandra Sopronba és Nagycenkre is hazajön

„A grófot hagyd el, lányom”

Széchenyi Istvánnak két fi a volt: Béla (1837–1918) és Ödön. 
Széchenyi Ödön (1839–1922) az állami tűzoltóság megszer-
vezője volt idehaza és Törökországban, amiért török csá-
szári pasa címet is kapott. Az ő második házasságából szü-
letett Széchenyi Bálint (1893–1954), aki az első világháború 
hadifoglyaként Maya Galitzine személyében orosz főren-
di lányt hozott haza feleségként. Ebből a házasságból négy 
lány született: Mariann, Alexandra, Éva és Beatrix, akik kö-
zül ma már csak a napokban 90. születésnapját ünneplő és 
a cikkben is szereplő Alexandra, illetve Beatrix él, mindket-
ten Németországban. 

Vörösné Komlós Klára és Wrede-Széchenyi Alexandra az egykori tablóval 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Gyűjtés 
Csongornak

A Sopron Segít Közala-
pítvány és a Szent Bene-
dek Idősek Háza gyűj-
tést szervez a kárpátaljai 
Csongor nélkülözésben 
élő magyar lakosságá-
nak. Az adományokat 
október 12-ig 8–16 óra 
között a Szent Benedek 
Idősek Házába, október 
5-én 16–20 óráig a balfi  
József Attila Művelődé-
si Házba, illetve októ-
ber 8-án 10–19 óra kö-
zött a Pedagógusok Mű-
velődési Házába várják. 
A gyűjtésre babaápolá-
si termékeket, gyermek-
ruhákat, készségfejlesztő 
játékokat várnak, melye-
ket a csongori kisma-
máknak, az óvodának és 
az iskolának juttatnak el.

Könyvári napok
A városi könyvtár idén is 
csatlakozott az Orszá-
gos Könyvtári Napokhoz. 
Október 9-ig előadások, 
könyvbemutató, kézmű-
ves-foglalkozások, bá-
bos játék és Csucsujga-
tó is várja az érdeklődő-
ket. A Könyves Vasárnap 
alatt (10–13 óra között) 
a beiratkozás ingyenes, 
és egész héten késedelmi 
díj nélkül hozhatók visz-
sza a megkésett kötetek.

›
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Így utólag már nagyon saj-
nálom, hogy kisiskolás ko-
romban még nem tudhat-
tam előre, hogy évek, évtizedek múltán mit is kö-
szönhetek majd tanáraimnak. Mert akkor talán 
másképp alakult volna tanár–diák viszonyunk, erő-
sebb kötődés határozta volna meg azokat az éveket. 
Az általános iskolában – bevallom – én még sokszor 
nem értettem, hogy mi miért is történik, de azért 
jobbára tettem a dolgomat. Amit szerettem, azt na-

gyobb, amit nem, ki-
sebb lelkesedéssel ta-
nultam. Mindez akkor 
derengett fel bennem, 
amikor az emlékdiplo-
mások névsorát bön-
gésztem, s ki  sebb 
döbbenettel találtam 
rá Ili nénire. Ő volt az 
első és egyben leg-
meghatározóbb taná-
rom, akinek szó sze-
rinti és átvitt értelem-

ben vett tanítása máig velem van. Ő szerettette meg 
velem az irodalmat és a történelmet, ő volt az, aki 
megérezte, ha valami gondom volt, ha valami fájt. 
Kedvesnek és szeretetre méltónak találtam akkor 
is, és azóta se változott meg a véleményem. Visz-
szavonult életet él várkerületi otthonukban férjével, 
dr. Domonkos Ottóval, a Soproni Múzeum egyko-
ri tudós igazgatójával. Biztos vagyok benne, hogy 
az én IIi nénim sok-sok száz gyerek Ili nénije volt és 
maradt napjainkra is. 
Példák sokasága bizonyítja, hogy egy-egy tanár 
mennyi pluszt adhat növendékeinek, milyen mesz-
szire röpítheti, de – sajnos – igaz a fordítottja is. So-
rolhatnám a neveket, azokat, akik az évek haladtával 
sokkal többet adtak annál, minthogy megtanítottak 
egy matematikai összefüggést, vagy feltárták egy-egy 
történelmi esemény hátterét. Zsóka néni (dr. Gaál Jó-
zsefné), Piacsek tanár úr, Sámson Klára, dr. Németh 
Sára… Szerencsémre sokan voltak, de közülük mégis 
Ili néni az, aki már nagyon korán örökre befészkel-
te magát a lelkembe. Ili néni… most is látom, amint 
belép az osztályterembe, magához szorítva a nap  lót, 
s hallom az egyik osztályteremből kialakított könyv-
tárban, ahogy könyveket ajánl a nyári szünidőre. S lá-
tom, amint sétál a nagy térképekkel elválasztott asz-
talaink előtt az osztályok közötti városismereti vetél-
kedőn, mert ő volt az első, aki sokunkat tanított meg 
a város szeretetére. Nem a tanórán, hanem külön, 
izgalmas játékokkal, feladatokkal, múzeumlátoga-
tásra ösztönözve bennünket. Bennem még most is 
annak a fi atal Ili néninek az emléke él, pedig hát el-
szaladtak az évek, s most újabb emlékdiplomát ve-
hetett át, a rubinfokozatot! Tudom, igazságtalan va-
gyok azokkal a pedagógusokkal szemben, akiket itt 
nem sorolhatok fel, de akik ugyanolyan megbecsü-
lést s tiszteletet érdemelnek tanítványaiktól, mint Ili 
néni sokunktól. Ezért hát szóljanak a köszönő sza-
vak mindazoknak, akik valóban az életüket tették és 
teszik fel azért, hogy többet adjanak annál, mint ami 
a tankönyvekben van.

„Sorolhatnám a neve-

ket, azokat, akik az 

évek haladtával sok-

kal többet adtak annál, 

minthogy megta-

nítottak egy mate-

matikai összefüg-

gést, vagy feltárták 

egy-egy történelmi 

esemény hátterét.”

Horváth Ferenc jegyzete

osi hírekk 5

Ili néni

Az aradi vértanúkra emlékezünk október 6-án, csütörtökön 

17 órakor – az önkormányzat szervezésében – az evangé-

likus temető előtti emlékparkban. A rendezvényen közre-

működnek a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulói.

Emlékünnepség

Pedagógus emlékdiplomák

Sopronban a „nem”-ek aránya meghaladta a 98 százalékot

Népszavazás 2016
Érvénytelen volt az október 2-i 
kvótanépszavazás, de elsöprő 
arányú (98,33 százalék) volt 
a „nem” szavazatok száma az 
érvényes szavazatokon (3 338 
481) belül arra a kérdésre, hogy 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?”.

A Nemzeti Választási Iroda 
tájékoztatása szerint október 

másodikán összesen 8 261 394 
volt a választópolgárok száma, 
vagyis ennyien szavazhattak 
a kvó  tareferendumon. Az ur -
nák lezárása és a szavazatok 
összesítése után kiderült, hogy 
a szavazásra jogosultak 43,91 
százaléka (3 581 267 fő) élt a le -
hetőséggel, hogy beleszóljon az 
ország életébe. Az érvényes sza-
vazatok száma 3 338 481 volt. 
Ezen belül a nemmel szavazók 
aránya 98,33 százalék (3 282 723 

fő) volt. Csupán 1,67 százalékot  
(55758 fő) ért el az igennel vok-
solók száma.

A nyugat-dunántúli megyék 
kiemelten teljesítettek, Győr–
Moson–Sopronban 50 százalék 
felett volt a szavazók aránya. 
Sopronban a választásra jogo-
sult 47758 polgár közül 23955-
en éltek a szavazás lehetőségé-
vel, ez 50,16 százalék. Közülük 
22504-en szavaztak érvénye-
sen (93,98 százalék). Ezen belül 

98,62 százalékuk (22193 fő) vok-
solt nemmel, míg igent mon-
dott 311 fő (1,38 százalék).

NEM VÉGLEGES ADATOK
Lapzártánkkor (hétfőn este) 
még nem voltak véglege-
sek az adatok, a feldolgo-
zás ugyanis még nem érte 
el a 100 százalékot, de az 
eredmények érdemben már 
nem változnak.

PLUZSIK TAMÁS

Negyvenegy nyug-
díjas pedagógus 
vette át arany-, gyé-
mánt-, vas-, illetve 
rubindiplomáját pén-
tek délután a város-
háza dísztermében.

– Azt mondják, három szent 
hivatás van – fogalmazott kö -
szöntőjében dr. Simon István. 
– Az egyik értelemszerűen 
a papoké, akik a lelki üdvös-
ségünket egyengetik és gon-
dozzák, az orvosok testi baja-
inkban vannak segítségünkre, 
míg a harmadik szent hiva-
tás a pe  dagógusoké. Ez utóbbi 
talán különösebb magyarázatra 
nem is szorul, hiszen a ta  nárok 
és a ta  nítók nemcsak a pa  pokat 
és az orvosokat juttatják el odáig, 
hogy szent hivatásukat gyakorol-
hassák, hanem mindnyájunkat. 

Az alpolgármester dr. Varga 
Lászlóval, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Be nedek Elek Peda-

gógiai Karának dé  kán já val együtt 
adta át az em lékdiplomákat.

Tizenketten – akik ötven évvel 
ezelőtt fejezték be felsőfokú 
tanulmányaikat – aranydiplo-
mát vehettek át, tizenkilencen 

hatvan éve diplomáztak, ők gyé-
mántdiplomát kaptak, míg vas-
díszoklevelet – akik mindnyá-
jan 1951-ben végezték el a taní-
tóképzőt – hatan vehettek át. 
Négyen, dr. Domonkos Ottó  né, 

Emmerling Józsefné, Harmat 
Lászlóné és Varga Istvánné peda-
gógusi diplomájuk megszerzésé-
nek 70. évfordulója alklamából 
rubin díszoklevelet vettek át az 
ünnepségen.

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Több naprendi pont is szerepelt 
a szeptember végi közgyűlésen. 
A testület többek között áldá-
sát adta arra az együttműködési 
megállapodásra, amelyben az 
önkormányzat a Soproni Roma 
Nemzetiségi önkormányzat 
együttműködését szabályozza. 
Tizennégy új térfigyelő kamerá-

val bővül a város már meglévő 
kamerarendszere. A kép  viselők 
módosították a közterületek 
használatáról szóló rendeletet. 
Új bérlője lesz a múzeum foga-
dóépületében kialakított büfé-
nek. Elfogadták a Pro Kultúra 
ügyvezető igazgatói állására 
kiírt pályázatot.

Szeptember végi 
csendes közgyűlés

Sopron önkormányzata méltó 
módon, szoboravatással emlé-
kezik meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. 
évfordulójáról. A város által 
kiírt művészeti tervpályázat 
egyetlen díjazott alkotása Borza 
Teréz Ferenczy Noémi-díjas mű -
vész munkája. 

Az alkotás egy közel 3 méter 
magas, 230 centiméter széles, 
40 centiméter vastag, két ferdén 
vágott, eltérő méretű lyuggatott 
vörös–fekete gránit kőtömböt 
jelenít meg. A lőtt ferde lyukak, 
valamint a békés embertömeg 
bevésett ábrázolása utal a kör-
nyékbeli sortüzekre, az országos 
drámai eseményekre. Az egész 
szobor formája asszociál a forra-
dalom lendületére, de egyben az 
'56-os zászlóra is. A köztéri alko-
tást október 23-án, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján avatják fel a Szé-
chenyi téren.

Szoboravatás ’56 évfordulóján

A felvételünkön látható makett megtekinthető a városháza előterében

Mintegy százötvenen vettek részt a turizmus világnapi fák  -

lyás esti sétán. Jelen voltak párok, barátok, fi atalok, gyerekek 

szüleikkel, nagyszüleikkel, akiket a Sopron Régió Turisztikai 

Központ munkatársai egy kis ajándékkal leptek meg. A részt -

vevők Sáros Viktor kalauzolásában ismerhették meg a Lövérek 

titkait, a klimatikus gyógyhely összetevőit és a környék legfon-

tosabb látnivalóit a Sör  ház dombi-kilátóból. Visszafelé menet, 

a sötétség beálltával fáklyák fényében sétált vissza a nagy csa-

pat, megismerve az erdő éjszakai életét. A közel kétórás prog-

ramot a résztvevők az erdész himnusz eléneklésével zárták.

Turizmus világnapi fáklyás séta
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IX. VASÚTMODELL
KIÁLLÍTÁS

Jegyár: felnőtt 800 Ft / gyerek: 600 Ft  (3 éves kor alatt ingyenes)
Jegyvásárlás a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1., tel.: 99/517 517)

Baross Gábor

Október 14-16. – Liszt-központ
Nyitva: péntek-szombat 10.00-18.00

vasárnap 10.00-17.00

TÖBB MINT 100 MÉTER HOSSZÚ
TEREPASZTAL, MODULRENDSZER /

VASÚTTÖRTÉNETI ÉS KÉPESLAP KIÁLLÍTÁS /
VASUTAS EREKLYÉK / RETRO MOZI /

KVÍZJÁTÉK GYEREKEKNEK

Kiállítók:

Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub

Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete

Batsányi János Művelődési Ház Vasútmodellező Klub

Készséggel állunk magánszemélyek és vállalkozások rendelkezésére  

a Bank Burgenlandban, Eisenstadtban magyar nyelven. 

• Számlanyitás •  Hitelezés  
•  Megtakarítások • Biztosítások

Nálunk számít a személyes kapcsolattartás!

Keressen minket bizalommal, segítünk pénzügyei intézésében.

bank-bgld.atFiliale Eisenstadt, Neusiedler Strasse 33

MSc. Sass Gergely 

Tel.: 0043 2682 605 3581 

gergely.sass@bank-bgld.at

Lajkó Zsanett

Tel.: 0043 2682 605 3323

zsanett.lajko@bank-bgld.at

Dipl.-Kff. Dominek-Keserű Anett

Tel.: 0043 2682 605 3389

anett.dominek-keserue@bank-bgld.at

PLUZSIK TAMÁS

Pénteken a Soproni 
Parkerdőben, a Ká -
roly-  kilátó közelében 
ünnepélyesen átadták 
a Kőhalmy Vadászati 
Múzeumot. A múzeum 
kialakítását százmil-
lió forinttal támo-
gatta a Földművelés-
ügyi Minisztérium.

– A Tanulmányi Erdőgazdaság-
nak ebben az évben ez a harma-
dik közjóléti beruházása, hisz 
a brennbergvölgyi autóspihenő 
felújítása után a közelmúltban 
Hermes fölött átadtuk a vadá-
szati tanösvényt, a mai napon 
pedig megnyithatjuk a Kőhalmy 
Tamás erdőmérnök, vadbiológus 
professzor nevét viselő vadászati 

múzeumot – mondotta köszön-
tőjében dr. Jámbor László, a TAEG 
vezérigazgatója.

A faszerkezetű épület alsó 
szintjén egy audovizuális esz-
közökkel felszerelt, ötven férőhe-
lyes tanterem található. Az épü-
let első szintjén az erdő élővilá-
gát mutatják be, és a büfé is itt 
kapott helyet, a leg  felső emele-
ten pedig az erdő vadállományát 
és Kőhalmy Tamás hagyatékát, 
személyes bútorait nézhetik meg 
a látogatók, de kiállították trófe-
áit, jegyzeteit és szakkönyveit is. 
A tervek szerint a múzeum egész 
évben látogatható lesz.

– Kőhalmy, ezt olvashatjuk 
itt a ház falán is. Csak igazán 
nagyoknak adatott meg minden-
kor, hogy nevük címek és rangok 
nélkül fogalommá váljon már 
életükben. Ő fogalom volt és fo -
galom marad, amíg erdészeket és 
vadászokat képeznek e hazában 

– emlékezett egykori professzo-
rára, kollégájára dr. Faragó Sán-
dor, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem rektora.

Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet elnöke ava-
tóbeszédében hangsúlyozta, 
hogy az épület célja egybeesik 
a kor  mány azon szándékával, 
hogy a természet és az erdő 
egész  séges normalitása hasson 
mindinkább az egész magyar 
társadalomra. – Ennek jegyé-
ben hoztuk létre Európa leg-
professzionálisabb vadászati 
törvényét, és ezért támogatjuk 
maximálisan az idegenforgal-
mat és a turizmust – fogalma-
zott Semjén Zsolt.

Az ünnepség végén Fa  zakas 
Zoltán Márton premontrei perjel 
megáldotta a mú  zeumot, és ezzel 
a soproniak birtokba is vehették 
a parkerdő új létesítményét. 

PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Városszépítő Egyesület elnök-
sége – az egyesület építészeti szakbizott-
ságának javaslata alapján – idén a Bánfalvi 
úton lévő Full Energy Szolgáltató Központ-
nak ítélte oda a Winkler Oszkár-emléktáblát.

A Winkler Oszkár-díj alapítását 
1997-ben az egyesület akkori 
elnöke, Kubinszky Mihály épí-
tész professzor kezdeményezte. 
Minden évben egy arra méltó, 
újdonságával a többi közül 
kiemelkedő vagy felújított épü-
letet tüntetnek ki ezzel a réztáb-
lával, amely egyúttal emléket 
állít az Ybl-díjas építész profesz-
szornak is, aki szintén az egyete-

men tanított, az építéstani tan-
szék vezetője volt.

– Sopron nyugati részén, az 
Erzsébet-kert és az egykori Déli 
pályaudvar közt, valamikor 
a pályaudvarhoz tartozó terü-
leten az elmúlt néhány év alatt 
egy új szolgáltatóközpont ala-
kult ki, ahol a tervező, Mentes 
Gábor egyedi megoldásokat al -
kalmazott: a beton-, az üveg- és 

a fémszerkezetek harmoniku-
san illeszkednek egymáshoz 
– mondotta a helyszíni díját-
adón dr. Józan Tibor, a Soproni 
Városszépítő Egyesület elnöke. 
– Ugyanakkor az épített kör-
nyezetet jól egészíti ki a terület 
parkosítása. Ezen túlmenően 
a szűkebb haza történelme is 
megjelenik a területen, hisz 
maketteken láthatók az egykori 
Sopron vármegye legjelentő-
sebb, legjellegzetesebb épüle-
tei Kapuvártól Fraknóig.

Külön érdekesség, hogy az 
egy  kori pályaudvar mozdony-
fordító korongját ugyan meg-
menteni már nem tudták, de 
helyén hangulatos kávézóte-
raszt alakítottak ki. 

Beton-, üveg- és fémszerkezetek harmóniában

Winkler Oszkár-díj

A hajdani pályaudvari területen kialakított maketten az egykori Sopron vármegye 

legjelentősebb, legjellegzetesebb épületeit mutatják be FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Vadászati kiállítás nyílt

Kicsik és nagyobbak vették birtokba a vadászati kiállítást FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS
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RAJKAI ZOLTÁN
BALSAI MÓNI

GÉMES ANTOS
GÁSPÁR TIBOR

TÓTH ÉVA
EPERJES KÁROLY

JUHÁSZ RÓZA  
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HORVÁTH ILLÉS

GÁSPÁR KATA
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FILLÁR ISTVÁN

RANCSÓ DEZSŐ
PAVLETITS BÉLA
ÁGOSTON PÉTER
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1991
Toyota a kórháznak
A kórház kertjében dr. Baranyai 
Tibor orvosigazgató vette át 
a va  donatúj Toyota mentőau-
tót, amelyet dr. Szilágyi László, 
a Dental Pannonia ügyvezető 
igazgatója adott át a város-
nak. Az előzményekről tudni 
kell: a Hun  gar  Hotels vezetői 
annak idején a város egész-
ségügyi ellátását leghatéko-
nyabban támogatni kész vál-
lalkozást részesítették előnyben 
a Pan  nónia Szállóban berende-
zendő fogászati komplexum 
üzemeltetésére. Látva a ne -
héz  ségeket, a helyi egészség-
ügy támogatását tartom fon-
tosnak, fogalmazott Szilágyi 
doktor a mentőautó átadá-
sakor. Mint Baranyai Tibor 
orvosigazgató az autó átvéte-
lekor elmondta, a be  tegellátás 
feltételeinek meg  teremtésében 
még sok a fe  ladat, de egy lépés-
sel ismét előb  bre jutott a város. 
(Soproni Hírlap)

1966 
Szovjet turisták 
Sopronban
Meleg szeretettel és barátsággal 
köszöntötték Sopronban a Ha -
zafias Népfront városi bizott-
ságának és a Magyar–Szov-
jet Baráti Társaság soproni 
csoportjának képviselői a na -
pokban a városba érkezett szov-

jet turistákat. A 35 tagú csoport 
nagyrészt mezőgazdasági dol-
gozókból áll, ezért a népfront 
és az MSZBT délelőtt a hegykői 
termelőszövetkezetbe, délután 
pedig a Soproni Állami Gazda-
ságba vitte őket látogatóba. 
A csoportban voltak mérnökök 
és pedagógusok is, számukra 
a Berzsenyi Gimnázium megte-
kintése szerepelt a programban. 
A pedagógusok többek között 
megtekintettek egy oroszórát, 
melyet követően nagy elisme-
réssel szóltak a tanulók tudá-
sáról. Délután mind a harminc-
öten gyárlátogatáson vettek 
részt a Soproni Selyemiparban. 
(Kisalföld)

1916
A vashonvéd szögeiről
Mivel a közönség közül sokan 
tájékozatlanok, hogy milyen 
árban árusítják a vashonvéd-
nek szánt szögeket, felvilágo-
sításul újból megírjuk, hogy 
háromféle szög kerül beverésre. 
A szobor gombjaira nagy kerek 
rézszögek kerülnek, amelyekre 
a beverő személy nevét kérésére 
bevésik. Ilyen szög csak tizenegy 
darab van, és egynek az ára 200 
korona. A szíjzatra 250 darab 
rézlemez kerül. Az ilyen lemezre 
is bevéshető a be  verő neve, 
melynek ára így 50 korona, 
az egyszerű lemezé pedig 20 
korona. A közönséges vasszö-

gek ára 20 fillér. Hangsúlyoz-
zuk, hogy mindenki tetszése 
szerint vásárolhat a különböző 
árú szögekből egy, két vagy akár 
tíz darabot is aszerint, hogy 
mennyit akar a ne  mes célra 
áldozni. Természetesen felül-
fizetni minden esetben lehet! 
(Soproni Napló)

Vizes a kósertej
Ma reggel a rendőrség a Ma -
gyar-kapun át a városba hozott 
tejet vizsgálta meg. Mintegy 
28 szállító összesen több mint 
600 liter tejét vették szemügyre. 
A meg  vizsgált tejből öt gyanú-
sat találtak. Ezekből mintát 
vettek és elrendelték a további 
eljárást. Érdekes, hogy a feltű-
nően vizezett tejből a Sop ron-
ke resz túr ról hozott úgynevezett 
kó sertej volt a legrosszabb. A lak-
to mé ter alig állott meg benne… 
(Soproni Napló)

170 lovat engedélyezett 
a miniszter
Hazay Samu honvédelmi mi   -
nisz ter a gazdasági munkák el -
végzéséhez, tekintettel a há  borús 
helyzetre, 170 darab lovat en   ge -
délyezett Sopron megyének. A lo -
vakat járásonként osztják el és 
a föl  osztási terv már el is készült. 
(Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 

soproni sajtóból

Továbbra is a klasszikus zene 
helyi népszerűsítése és a fiatal-
ság zenei nevelése a cél – szö-
gezték le a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar évadnyitó 
ülésén. A zenekar – mely az 1829-
ben alapított Soproni Zeneegye-
sület jogutójaként működik 
– 188. évadát kezdte meg. 

Októberben ifjúsági hang  ver -
senyen és a nemze ti ün  nepünkön 
is fellépnek a sop   roni szimfoni-
kusok, a 2016/17-es szezon első 
bérleti koncertje pedig novem-
ber 9-én lesz a Liszt-  központban. 
Ezen a koncerten Antal Mátyás 
– aki több évtizeden át vezette 
a Nemzeti Énekkart – ve  zény li 
majd a soproniakat.

Decemberben a zenekar tag-
jai közreműködnek a Soproni 
Petőfi Színház és a Sopron Balett 
Diótörő című produkciójában, 
az újévi koncerten pedig a bécsi 
filharmonikusok szólócsellistá-
jával, Somodari Péterrel szere-
pelnek. 2017 első hangversenyén 
a kötelező Strauss-művek mel-
lett Gershwin Kék rapszódiája is 
elhangzik majd. 

Januárban a Zeneakadémia 
doktori iskolájának vezetője, 
dr. Kamp Salamon vezényli a ze -
nészeket a Liszt-központban, 
ugyanitt februárban pedig 
a Liszt Ferenc Hangversenybér-
let keretében lép fel az együttes. 

A bérleti koncertek mellett 
a zenei nevelés is fontos szere  pet 
játszik a zenekar életében: több 
alkalommal tartanak rend    hagyó 
énekórákat soproni középisko-
lákban, jövő márciusban pedig 
a soproni zeneiskola hagyomá-
nyos növendékhangversenyén 
kísérik majd az intézmény leg-
kiválóbb növendékeit. 

Magyarország egyik legré-
gebbi zenekarának elsődleges 
célja a klasszikus zene népsze-
rűsítése a helyi közönség köré-
ben, és a fiatalság zenei nevelé-
sének támogatása városunkban. 
E cé  lok elérése érdekében meg-
felelő hangszeres tudással ren-
delkező műkedvelők, valamint 
felsőfokú zenei végzettségű 
zenetanárok és előadóművészek 
önkéntes részvételével működik 
az együttes. 

Szimfonikusok: 
itt a 188. évad

A soproni szimfonikusok felléptek a páneurópai 

piknik emlékkoncerten is a barlangszínházban

MADARÁSZ RÉKA

Az ország minden 
részéről és a határon 
túlról érkező idősek-
kel telt meg szomba-
ton a GYIK Rendez-
vényház. A 25. Idősek 
Nemzetközi Kultu-
rális Találkozóján 
több mint ötszázan 
vettek részt.

25. alkalommal rendezték meg 
október 1., az idősek világnapja 
alkalmából az idősek nemzetközi 
kulturális találkozóját, amely 
remek alkalmat kínált az idő-
sebb generáció tagjainak arra, 
hogy sokoldalú tehetségüket 
megcsillogtassák. A több mint 
50 színpadi produkció mellett 
29 kiállító alkotásaival ismer-
kedhettek meg az érdeklődők. 
A város nevében dr. Farkas Cip-
rián önkormányzati képviselő 
nyitotta meg a rendezvényt; 
dr. Sütő Teréz, az Idősek Euró-

pai Háza Alapítvány elnöke és 
Tengerdi Antal, a Soproni Szoci-
ális Intézmény igazgatója pedig 
köszöntötte a résztvevőket.

– Büszkék vagyunk arra, hogy 
ma már az ország számos pont-
ján megszervezik az idősek „Ki 
mit tud?”-jait, de a szikrát mi 
gyújtottuk meg negyedszázad-
dal ezelőtt – mondta dr. Sütő 
Teréz. – Kezdetben még csak 
a soproniak jöttek, majd orszá-

gos mozgalommá és a határon 
túli magyar nyugdíjasok talál-
kozójává is vált a kezdeménye-
zésünk. Örömmel és sok újdon-
sággal érkeznek ide a fellépők, 
hogy megmutassák, ki mit tud.

Dr. Sütő Teréz tapasztalatai 
szerint az idősek sokkal fitteb-
bek, fiatalosabbak, magabizto-
sabbak, mint 20–25 évvel ezelőtt, 
a produkcióik pedig már-már 
művészi színvonalúak. Hasznos 

elfoglaltságot és sikerélményt 
jelent számukra a szereplésre 
történő felkészülés, örülnek 
a tap  soknak, nem félnek, sőt 
élvezik a színpadot.

A találkozón az országban el -
sőként lehetett megtekinteni 
a segítő szándékú, kreatív höl-
gyekből álló Óriástakaró Csoport 
22 oldalas horgolt mesekönyvét. 
A kiálítást október 9-ig lehet 
látogatni a GYIK-ban. 

Fitt, magabiztos idősek

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Korabeli levelezések, visszaemlékezések és más 
dokumentumok alapján írta meg Sarkady Sándor 
a bánfalvi hősi temetőben nyugvó Nemes Molnár 
László repülő főhadnagy (1921–1944) és édes-
apja, dr. Nemes Molnár Gyula soproni polihisz-
tor (1882–1962) életét. A re  pülő főhadnagy 23 
évesen halt hősi halált. Édesapja a soproni Rákó-
czi Reálnevelő Intézet egykori igazgatója volt, de 
szobrászként is jeleskedett. Az ő munkája a Deák 
téri 18. gyalogezred emlékművének katonaszobra 
és a Hűség-zászló talapzatának bronz dombor-
műve is. A kö  tet bemutatója szeptember 30-án 
volt a Pannónia Med Hotelben. FOTÓ: NÉMETH PÉTERKönyvbemutató
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HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEM NÉLKÜL

50%
most

kedvezmény

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás
újratölthető hallókészülék egyetlen feltöltéssel
akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig
ingyenes hallásvizsgálatra és próbálja ki 
az elsők között!

Az első 100 vásárlónak 
a töltőt ajándékba adjuk.*

*Ajánlatunk 2016. október 5-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. 
A képen látható termék illusztráció.

Világújdonság:
24 órás működés 
egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon 
Hallásközpontokban

· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Bejelentkezés: 06 99 532 619

amplifon.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

5Ft*

Az akciós elem csak a soproni 
hallásközpontunkban vehető át**
*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők
vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3
levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem
ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészul̈ékeit, valamint a Hal-
lókészul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bárme-
lyikének nem teljesul̈ése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az
ajánlat 2016. október 5-től 28-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes.
A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Bejelentkezés: 06 99 532 619

amplifon.hu

LELÁTÓ

Labdarúgás
Október 5., 11. és 12. 

14.30-tól, Paprét

Városi alapfokú 
általános iskolai 
kispályás lab  da rú gó-
      bajnokság

Október 11., kedd 

14.30-tól, tóparti pálya

Városi alapfokú 
középiskolai kispályás 
labdarúgó-bajnokság 

Tájfutás
Október 8., 

szombat 10 óra, 

Soproni Parkerdő 

– Görbehalom

Sopron városi őszi kupa

Vitorlázás
Október 8., szombat 

Fertő tó

Fertő tavi évadzáró 

Túra
Október 9., 

vasárnap 8.30, 

Soproni Parkerdő

Világ gyalogló nap 
– három különböző 
nehézségű útvonal 
túravezető irányításával
Rajt: Sport Söröző 

Október 10., 

hétfő 14 óra, 

Soproni Parkerdő

Városi alapfokú 
természetjáró 
bajnokság 

›Az egykori soproni klasszis csapatát győzték le a kosaras lányok a nyitón

Bemutatkozott az Uniqa

Kerekesszékes Tigrisek: 
bronzérem a Nemzeti Kupában
Bronzérmet szerzett a Soproni 
Tigrisek SE kerekesszékes kosár-
labdacsapata a Nemzeti Kupá-
ban, amelyet idén először ren-
deztek meg. A Budapesten le -
bonyolított négyes döntőben 
a Tig  risek csapata elsőként a nagy 
rivális DVTK ellen játszott. A di -
ósgyőri kerekesszékesek ezúttal 

jobbnak bizonyultak: a második 
negyedben tízpontos előnyre 
tettek szert, amely megma-
radt a mérkőzés végéig, a Tig-
risek végül 58–49 arányú vere-
séget szenvedtek. A döntőt 
így a Budapesti Törekvés SE és 
a DVTK játszotta, a bronzéremért 
pedig a Tigrisek a másik soproni 

kerekesszékes kosárlabdacsapat-
tal, a Soproni Sólymokkal csaptak 
össze. A bronzmérkőzés végered-
ménye 38–19 lett, így a harmadik 
helyen a Tigrisek, a negyediken 
pedig a Sólymok végeztek.

– A Törekvés továbbra is ki  e -
melkedik a mezőnyből, de bíz-
tunk benne, hogy a tavalyi baj-

noksághoz hasonlóan az ezüstér-
met sikerül megszerezni. Sajnos 
ez alkalommal a DVTK-nak jött 
ki jobban a lé  pés az elődöntő-
ben, így nem játszhattunk kupa-
döntőt, de a bronzérmet azért 
megszerezték a srá  cok – mondta 
Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek 
SE elnöke.

A Sopron KC csa-
pata is megkezdi 
a bajnoki szereplé-
sét a 2016/17-es sze-
zonban. Sabáli Balázs 
együttese a Kapos-
vár otthonában lép 
parkettre először az 
idei bajnokságban.

A tavalyi légiósok közül egyik 
játékos sem maradt Sopronban, 
Austin Default, Julien Mills, Jay 
Threatt, Kelvin Lewis és Marko 
Spica személyében öt új külföldi 
játékost kell a csapatba építeni. 
A meghatározó magyar sporto-
lók továbbra is az SKC-ban játsza-
nak, csak a fiatal Molnár Márton 
igazolt el Sopronból. – Új csapa-
tot építünk idén, ami időigényes 
folyamat, és több éles meccs kell 
ahhoz, hogy összecsiszolódja-
nak a játékosok – mond  ta Sa -
báli Balázs. – Bizakodó vagyok, 

remélem, idén is sikerül az első 
nyolcban végezni. Fontos lenne 
jó rajtot venni a bajnokságban, 
ez önbizalmat adna a nemzet-
közi mérkőzésekhez is.

A vezetőedző szerint rengeteg 
új játékos szerepel az idei bajnok-
ságban, így csak az első fordulók 
alapján lehet majd látni, ponto-
san milyenek az erőviszonyok: 
– Magam is kíváncsi vagyok, mire 
lesz képes az idei csapatunk. 
Nehéz a sorsolásunk, hiszen az 
első négy meccsből háromszor 
idegenben szereplünk. Mills 
sérüléssel bajlódott, de – ha nem 
is lesz százszázalékos állapot-
ban – Kaposváron játszani fog, 
így teljes keretünkkel utazunk 
a somogyi megyeszékhelyre.

A Sopron KC az első bajnoki 
meccsét csütörtökön 18 órától 
játssza a Kaposvár otthonában, 
hazai pályán pedig vasárnap, 
szintén 18 órától szerepelnek 
Rujákék, az ellenfél az Atom-
erőmű SE csapata lesz. 

RÁZÓ LÁSZLÓ

Magabiz-
tos győ-
zelemmel 
kezdte 

meg szereplését 
a 2016/17-es baj-
noki szezonban az 
Uniqa Sopron női 
kosárlabda csapata. 
Sterbenz László 
együttese az egy-
kori soproni klasszis, 
Balogh Judit által irá-
nyított BEAC Újbuda 
csapatát győzte le. 

A szezonnyitó mérkőzés előtt 
a Soproni Darazsak Akadémia 
fiatal kosarasai hivatalosan is 
birtokba vették az aréna új épü-
letrészében kialakított oktató-
központot. A szezont Bodnár 
Péter, a kosárlabda-szövetség 
főtitkára nyitotta meg, majd 
Abdai Géza társadalmi elnök 
mondott köszöntőt, az ellenfél 
vezetőedzőjét, Balogh Bubut 
pedig virágcsokor és hatalmas 
taps fogadta Sopronban. 

A mérkőzésen több légiós is 
most mutatkozott be a csapat-

ban: Binta Drameh, Yvonne Tur-
ner és Cayla George is a szom-
bati napon játszott először 

hivatalos mérkőzést soproni 
színekben. A szezon első pont-
jait Turner szerezte, de az első 

negyedben kiegyenlített volt 
a küzdelem. A második játék-
részben aztán „robbantott” az 

Uniqa és a szünetre elhúzott sze-
rényebb képességű ellenfelétől 
(60–40). A harmadik negyedben 
a klasszis légiós, Cayla George 
és egy fiatal soproni tehetség, 
Czukor Dalma is debütált az 
Uniqában. Mindketten hamar 
megszerezték első pontjaikat, 
a meccs végéig pedig nem vál-
tozott a játék képe, a különbség 
megmaradt a két csapat között. 
Az Uniqa 100. pontját épp az 
említett Czukor Dalma szerezte. 
A végeredmény: Uniqa Sopron – 
BEAC Újbuda 105–72. – Két gyen-
gébb negyedünk volt, de a másik 
kettőben láttam biztató jeleket, 
dolgozunk tovább – értékelt 
a szezonnyitó után Sterbenz 
László vezetőedző.

Magabiztos győzelem a szezonnyitón: az Uniqa 105–72-re verte a BEAC Újbudát

FEGYVERNEKY ÉS ZSÓVÁR 
LETT AZ „ÉV JÁTÉKOSA” 

Az Uniqa Sopron idén is 
a sze  zonnyitó meccs előtt 
adta át a tavalyi évadra vo-
natkozó „Év játékosa” elis-
meréseket. Török Zoltán 
ügyvezető két hölgy ne-
vét is bejelentette: az idén 
már az MTK színeiben ko-
sarazó Zsóvár Orsolya és 
az Uniqa csapatkapitánya, 
Fegyverneky Zsófi a is meg-
kapta a díjat.

SKC: bajnoki 
rajt Kaposváron

A Körmend elleni edzőmeccs volt a főpróba, 

csütörtökön bajnoki rajt, vasárnap pedig az első 

hazai meccs vár az SKC játékosaira



www.sopronitema.hu2016. október 5. 9Sport

„Nem követhet el ifj úság önmaga ellen 
nagyobb vétket, mint mikor megfeledkezék 
legszentebb kötelességei egyikéről, a test-
edzésről.” Az idei esztendő Széchenyi-em -
lékév, hiszen 225 évvel ezelőtt született gróf 
Széchenyi István. Emlékezik a „leghűsé-
gesebb város”, Sopron és lapunk is, közre-
adva Szittner Lajos testnevelő tanár kuta-
tásának néhány eredményét a „legna-
gyobb magyar” és a sport kapcsolatáról.

Gyaloglás, turisztika
Széchenyi szenvedélyes gya-
logló, korának legkiválóbb turis-
tája volt. Pontosan feljegyezte, 
mikor mennyit gyalogolt. Ke -
resztül-kasul járta Európát, min -
dent feljegyzett, kipróbált. Célja 
volt, hogy odahaza ezeket ismer-
tesse, bemutathassa. Közben itt-
hon is szenvedélyesen gyalogolt. 
„1819. június 26-án Bécsből Nagy-
cenkre gyalogoltam. Megjegy-
zem, nagyon elfáradtam. Mily jól 
esik inni, ha nélkülöznünk kel-
lett… Bizony az életet lentről fel-
felé kellene kezdeni… Általában 
mennyivel kevésbé lennénk igaz-

ságtalanok a dolgozó osztályok-
kal szemben, ha ínség és nyomor 
révén megtanulhatnánk: mily 
keserves az édes kenyeret elő-
teremteni.” Tiszt  társai megrö-
könyödtek, amikor látták, hogy 
káplár, közlegény egy asztalnál 
ebédelt vele.

1821. június 19-én Püspökfür-
dőről Belényesre gyalogolt 11 óra 
alatt. Külföldön is sokat túrázott. 
Közben agitált a gyaloglás mel-
lett, hangsúlyozta a pihenőhá-
zak, menedékházak szükséges-
ségét. „A természet a legnagyobb 
orvos, biztos szent menedék az 
élet fájdalmai előtt” – ez lehetne 

talán a soproni természetjárók 
jelszava is.

Városunkban Hatvani Ferenc 
ötlete volt, hogy Sopron termé-
szetjáróit egyletbe kellene tömö-
ríteni. Rendszeresen szerveznek 
túrákat, kirándulásokat, turista-
útjainkat jelzéssel látják el.

Gimnasztika, 
torna, tűzoltás
Hazánkban a gimnasztika lassan 
bontakozott ki, a francia Clair 
Ignác honosította meg. 1840-ben 
már megkezdődött az intenzív 
propaganda az egylet létrehozá-
sára. Széchenyi gróf égisze alatt 
ez idő tájt több sportegyesületi 
gyűlés is volt Pesten, több egye-
sület létrehozásánál is segédke-
zett. Így alakult meg a Pesti Test-
gyakorló Egylet is, ahol lányok 
és fiúk külön napokon tornász-
tak, sőt vakok tornásztatásáról is 
olvashatunk.

A pesti aktivitás nyomán sorra 
alakultak a testgyakorló egyletek 
országszerte. Hatása kétféle volt: 
egyfelől az iskolák vették prog-
ramjukba a testgyakorlást, más-
felől egyletek alakultak hasonló 

célra. Ugyanakkor meg kell emlí-
teni, hogy nevelési problémák 
dolgában teljes volt a bizony-
talanság mind a családokban, 
mind az iskolákban. A legtöbb 
pedagógus haragudott az ele-
ven, futkosó, birkózó gyerekekre. 
Széchenyi 1819. május 16-i, Sop-
ron polgármesterének címzett 
levelében írta: „A gimnasztikai 
gyakorlatok minden alkalommal 

örömet okoznak a gyermekeknek 
és megerősítik”.

A tűzoltás sportja párhuza-
mosan halad a tornamozga-
lommal. Tűzoltás torna nélkül 
éveken keresztül el sem kép-
zelhető. A hely  tartótanács az 
egyleteket is a tűzoltás szüksé-
gességére hivatkozva engedé-
lyezte. Sopronban hivatalosan 
1866-ban alakult meg az ország-

ban elsőként a Sop  roni Torna és 
Tűzoltó Egyesület, Rösch Frigyes 
kezdeményezésére, aki a város 
első tűzoltóparancsnoka volt. Az 
egylet is a tűzoltásra hivatkozva 
kapta meg a működési enge-
délyt. „Jó tűzoltó csak jó tornász 
lehet.” 1867. szeptember 22-én 
felavatták az ország első torna-
csarnokát Sopronban, amelyet 
hét hónap alatt építettek fel.

Széchenyi, a turisztika és a gimnasztika alapítója

Hamarosan befejeződik a papréti csarnok felújítása FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Ismét jelentős sikereket arattak 
a kö    zelmúltban a soproni vitor-
lázók a Balatonfüreden megren-
dezett laser országos bajnok-
ságon: hat versenyző végzett 
az első kilencben, hat futam-
ból négyet nyertek soproniak. 
Hirschler Rebeka (Soproni Épí-
tők SK) nagy küzdelemben meg-
védte összes címét és megnyerte 
a 2016. évi laser radial ifjúsági 
országos bajnokságot, az ifjúsági 

női bajnoki címet és első alka-
lommal ő lett a laser radial női 
olimpiai hajóosztály bajnoka is. 
Rebeka testvére, Hirschler Ludo-
vika abszolút 6. helyével bronz-
érmet szerzett a laser radial női 
országos bajnokság versenyé-
ben. Mellettük Pandur Petra 
(Fertő tavi Vitorlázó Egyesület) 
a 23. helyet, Bősze Máté (Soproni 
Építők SK) pedig a 31. helyet sze-
rezte meg. 

Országos 
vitorlássikerek

Nem indult jól az idei 
bajnokság a Sop-
roni Sörgurítók teke-
csapatának: négy 
vereséggel kezdte 
a szezont, a hétvégén 
aztán a Zalaszent-
grót ellen megsze-
rezte első győzelmét. 
A szakosztályvezető 
bízik abban, hogy 
a táblázat első felé-
ben végeznek az NB 
I-es bajnoki tabellán.

A tavalyi 7. hely után merészebb 
terveket szőttek a Soproni Sör-
gurítók csapatánál: a szakosz-
tályvezető Weinacht János el -
mondása szerint az első hat 
helyezés valamelyikének meg-
szerzése volt a kijelölt cél. Ettől 
azonban messze került a csapat 
az első négy forduló alapján.

– Sajnos két idegenbeli és két 
hazai vereséget is elszenvedtünk 
a nyitófordulókban. Több ok is 
közrejátszott, több csapattag 
sem tudott eleget edzeni, így 
nem a legjobb formájukat nyúj-
tották a meccseken – magyarázta 

Weinacht János. – Mentálisan 
javulni kell a mérkőzéseken, 
hogy a kitűzött célunkat teljesí-
teni tudjuk, ebben erősít minket 
az első idei győzelem.

A szakosztályvezető hozzá-
tette: a hétvégi forduló után 
baj   noki szünet következik. Ab -

ban bízik, hogy ezt követően 
a csapat hozza a további győ-
zelmeket, így nem kell a kiesés 
ellen küzdeni. 

Weinacht János szerint a játé-
kosok képesek arra, hogy a tava-
lyi 7. helyezésnél jobb pozíció-
ban végezzenek a bajnokságban, 

ehhez azonban megfelelő hoz-
záállás és maximális koncent-
ráció szükséges a meccseken. 
A sportvezető megköszönte a vá    -
ros támogatását, amely lehető-
séget ad arra, hogy továbbra is 
NB I-es szintű tekecsapata legyen 
Sopronnak.

A vezetőedző szerint mentálisan kell erősödnie a Sörgurítóknak

Első nyertes bajnoki

A Soproni Sörgurítók csapata négy vereség után hétvégén legyőzte 
a Zalaszentgrót együttesét FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

A tizenkettedik fordulóban a Vác ven-
dége volt az SVSE NB II-es labdarúgócsa-
pata. A Dunaújvárosban lejátszott találkozón 
(a váci stadiont felújítják) a soproni együt-
tes nagy küzdelemben 1–0 arányban győ-
zött a több helyzetet kidolgozó hazaiak ellen. 

Az SVSE-mérkőzés érdekességét 
az adta, hogy Halasi Péter, a Vác 
kapusa az előző szezonban még 
a Sopron játékosa volt. Már a ta -
lálkozó első percében a váci Majo-
ros támadott, de a sop  roniak 
kapuvédője, Heinrich a he  lyén 
volt. Három perc múlva Tóth 
Gergely startolt egy rövid haza-
adásra, a soproni hálóőr kapujá-
ból kifutva mentett. Az el  ső fél-
óra végéig amolyan adok-kapok 
csatát láthattak a nézők. A har-
mincadik percben gyors sop-
roni kontratámadás során Erdé-
lyi adott középre, a tizenhatos 
vonalára érkező Garda a jobb alsó 
sarok mellé lőtt. Két percre rá 
a vá  ci Gulyás balról belőtt szög-
letét Wiedermüller hat méterről 
kapura fejelte, Heinrich nagy bra-
vúrral védte meg kapuját a gól-
tól. A Vác mindent egy lapra 
tett fel, Tóth Gergely kétszer is 

veszélyeztetett, de Heinrichnek 
ezen a napon nem lehetett gólt 
lőni, mindvégig káprázatosan 
védett. Az első játékrész utolsó 
percében újabb váci lehetőség, 
Gulyás beadását Dlusztus tizen-
két méterről fejelte a felső kapu-
fára. A második játékrész hatva-
nadik percében, gyors soproni 
támadás végén Eszlátyi kapott 
pontos labdát, középre húzott 
és tizenegy méterről az elve-
tődő Halasi mellett a jobb alsó 
sarokba lőtt: az eredmény 0–1.

A hazaiak próbálkoztak az 
egyen  lítéssel, de a gólhelyzetig 
már nem jutottak el. A mérkő-
zés utolsó tizenöt perce kemény 
összecsapásokkal tarkított volt. 
Összességében az SVSE harcos 
játékának és Heinrich kapus jó 
védéseinek következtében meg-
érdemelte a győzelmet és gyűj-
tött be újabb három pontot.

SVSE: 3 pont 
idegenből

PÁDER VILMOS

Szenzációsan kezdték az SC Sopron 
U16-os labdarúgói az országos kiemelt 
bajnokságot. Horváth Csaba tanítvá-
nyai az igen erős mezőnyben négy győ-
zelemmel és egy döntetlennel indultak. 

Az elismerő szavak járnak a fia-
taloknak, mivel az öt fordulóból 
háromszor idegenben játszot-
tak, s csak kétszer hazai pályán. 
Eredménylistájuk imponáló: 
Gyirmóton 2–1, Békéscsabán 
1–0-ra győztek, Kecskeméten 

gólzáporos, 3–3-as döntetlent 
értek el. Hazai környezetben 3–1-
re verték a Nyíregyházát, 3–2-re 
a Diósgyőr fiataljait. 

A sikeres szereplésről Horváth 
Csaba A licences szakedzőt, az SC 
Sopron U14–19 korosztály szek -

ci ó vezetőjét kérdeztük: – A nyá -
ri felkészülés után izgalommal, 
de nagyon erősen és motivál-
tan kezdtük a tizenhat csapatos 
országos kiemelt bajnokságot. 
A pozitív tulajdonságok erősí-
tését és az előregondolkodást 
céloztam meg, melyet beépí-
tettem az edzések gyakorlat-
anyagába. A legapróbb taktikai 
és technikai részletekre is kitérő 
periodizáció alapján dolgozunk 
az edzéseken, aminek kiemelt 
szerepe van ebben a minőségi 
mezőnyben. A kü  lönbségeket 
éppen ezek a részletek jelentik 

a csapatok között. Megerősödött 
az önbizalom és kitűnő csapat-
egység alakult ki. A fiatalok visz-
szaigazolást kaptak a mérkőzé-
seken elvégzett munkákról, ami 
tovább erősítette az önbizalmat 
és a hitünket. A kiemelkedő men-
tális erő és a technikai fegyelem 
a sikeres szereplés titka. Ugyan-
ezzel az alázattal dolgozunk 
tovább a jövőben is. A legfonto-
sabb célunk to  vább ra is a játé-
kosok egyéni fejlődése, a kre  atív, 
kezdeményező és felelősséget 
felvállaló labdarúgók képzése 
– zárta értékelését a szakember.

Ötből négy győztes mérkőzés
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A hét mottója:

„Két dologra kell 
törekednünk 
életünkben: 

először arra, hogy 
megszerezzük, 
amit akarunk, 

másodszor arra, 
hogy élvezzük. 

Csak a legbölcsebb 
emberek érik el 
a másodikat.”

Dale Carnegie 
(amerikai író)

AJÁNLÓ

Filmajánló
Kubo és a varázshúrok 

– Kubo and the 

Two Strings

amerikai animációs fi lm, 
101 perc, 2016 

magyarországi 

bemutató: 

október 6. (6 év felett) 

A nagyszabású akció-
kalandfi lm hőse az okos, 
jószívű Kubo, aki azzal 
keresi szerény kenyerét, 
hogy történeteket mesél 
egy képzeletbeli tenger-
parti városka lakóinak. 
A fi ú nyugodt élete egy 
csapásra véget ér, ami-
kor véletlenül megidéz 
egy szellemet a múlt-
jából, aki alászáguld az 
egekből, hogy bosszút 
álljon rajta.

Könyvajánló
Peter Stamm, 

Hannes Binder: 

Heidi

Az 1880-ban írt remek-
mű a svájci irodalom 
egyik legismertebb al-
kotása olyannyira, hogy 
még egy turistaközpon-
tot (Hei diland) is elne-
veztek a hőséről. Heidi 
neve mára egybeforrt 
Svájc hófödte hegy-
csúcsaival és az or-
szág különleges termé-
szeti szépségeivel. Pe-
ter Stamm modernizált 
átirata a kisebbek szá-
mára is élvezhetővé te-
szi a klasszikus művet, 
Hannes Binder külön-
leges illusztrációi pedig 
magával ragadó képi vi-
lágot teremtenek az árva 
kislány története köré.

›

MADARÁSZ RÉKA

A vadászkultúra ápolása érdekében végzett 
munkája elismeréseként nyerte el a Hídvégi 
Béla Vadásztrófea Alapítvány ösztöndíját Békési 
Evelin. A másodéves vadgazdamérnök-
hallgató álma, hogy jelenlegi hob-
bija később a munkája legyen.

2015 májusában az akkor még 
középiskolás Evelin első helye-
zést ért el egy keszthelyi próza-
mondó versenyen. A több nem-
zetközi díjjal is elismert „magyar 
világvadász”, Hídvégi Béla már 
akkor felfigyelt a tehetséges lány 
vadászati témájú előadására, 
még egy dedikált könyvvel is 
megajándékozta. Ekkor kezdő-
dött a kap  csolat kettőjük között, 
ami azóta barátsággá mélyült.

– Béla bácsi segítségével kerül-
tem az Erdészeti Múzeumba, 
ahol a tavalyi tanévben diáksegí-
tőként dolgoztam – me  séli Eve-
lin. – A tárlatvezetés mellett egy-
szer alkalmam adódott előadást 
tartani általános iskolás gyere-
keknek a vadászatról és az erdő-
gazdálkodásról, és még magam 
is meglepődtem a sikeremen. 

Evelin szenvedélye egészen 
a gye  rekkoráig nyúlik vissza. 

Édesapja vadászni 
tanult, a kislány 
pedig néze-
gette a köny-
veit, és meg-
tanulta 
belőlük 
a vad  fajokat. 
Később apu-
káját vadászni 
is elkísérte, ami idővel kettejük 
közös programjává vált. Ekkor 
határozta el Evelin, hogy a vadá-
szat lesz a munkája, a hobbija, 
az élete. A 22 éves lány bejegy-
zett tagja a Maroslelei Földtu-
lajdonosok Vadász Egyesüle-
tének. Évfolyamában egyedüli 
lányként iratkozott be a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
vadgazdamérnök szakára, az 
alapképzés után szeretné az 
er  dőmérnöki mesterdiplomát 
is megszerezni. 

– Sokan furcsán néznek rám, 
mert először szokták elvégez  ni az 
erdőmérnök, majd a vad gaz da-
mér nök szakot – folytatja a ked-
ves és cserfes lány. – Szívem sze-
rint az egyetem elvégzése után 
Zala vagy Somogy megyében 
dolgoznék, természetesen Béla 
bácsi alapítványa mellett. 

És milyen hangszeren játszana 
egy vadász, ha nem kürtön? Eve-
lin az egyik megalapítója a hat-
tagú Diana Vadászkürt Együttes-
nek, fellépéseket is vállal.

A vadászat szerelmese
ekében végzett 
rte el a Hídvégi 
ösztöndíját Békési

damérnök-
hob-

n.

apja vadászni 
lt, a kislány 
g néze-
 a köny-

és meg-
ulta 

lük
d  fajokat. 
bb apu-

Békési Evelin FOTÓ: NÉMETH PÉTER

CSIRIBIRI
HALÁSZ JUDIT

ELŐADÁSA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK

Október 29. 11.00 és 15.00
Liszt Ferenc Konferencia
és Kulturális Központ

Zenészek:

ANTI TAMÁS
akusztikus gitár, mandolin, 
szájharmónika, ének

BARTHA TIBOR
billentyűs hangszerek,
hegedű, furulya, ének

FÖDŐ SÁNDOR
basszusgitár, ének

FODO
dob, ütőhangszerek,
melodion

MÓRICZ MIHÁLY
elektromos és
akusztikus gitár,
ének

Jegyár: 2.500 Ftwww.prokultura.hu

MADARÁSZ RÉKA

Nagy népszerűségnek örvendett 
szombaton a Hívószó Család- és 
Egészségvédő Alapítvány „Gokar-
tozva adakozz, adakozva gokar-
tozz!” című programja. Az össze-
gyűlt 300 ezer forintot két rászo-
ruló család között osztották szét.

Hagyományteremtő szándék-
kal rendezte meg idén második 
alkalommal a Hívószó Család- és 
Egészségvédő Alapítvány a „Go  -
kartozva adakozz, adakoz va 
gokartozz!” jótékonysá gi napot. 

– Tavaly keresett meg az egyik 
gokartpálya tulajdonosa, Schultz 
Gergő azzal az ajánlattal, hogy 
egynapos bevételét szükség-
ben lévő, lehetőleg beteg gye-
reket nevelő családoknak ado-
mányozná – tudtuk meg Lagler 

Andrástól, az alapítvány kura-
tóriumának elnökétől. – Mi  vel 
fontosnak tartom az adás kultú-
rájának minél szélesebb körben 
való népszerűsítését, bevontam 
a kezdeményezésbe a Széchenyi 
István Gimnázium diákönkor-
mányzatát is.

A nap során 300 ezer forint 
gyűlt össze, köszönhetően töb-
bek között egy gépjármű-vizs-
gáztatással foglalkozó cég alkal-
mazottainak, akik több mint 100 
ezer forintot „gokartoztak össze” 
jótékonysági célzattal. Az összeg 
egyik felét egy súlyosan beteg 
kisfiút nevelő családnak, a másik 
felét pedig egy anyagi problé-
mákkal küzdő háromgyerekes 
családnak adta át a nap végén az 
alapítvány Csemete Bábszínhá-
zának Misimókusa.

Gokartozva adakozz

A jótékonysági programon háromszázezer forint gyűlt össze FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szeptember utolsó 
péntekén újra kitárták 
kapuikat a Nyugat-
magyarországi Egye-
tem épületei, labora-
tóriumai és Ligneum 
látogatóközpontja: 
a kutatók éjszaká-
ján közel 50 külön-
böző program várta 
az érdeklődőket. 

Az idei már a tizenegyedik alka-
lom volt, hogy a tudomány 
sok  szor titokzatosnak és a hét-
köznapoktól távolinak tűnő vi -
lága megmutatta szórakoztató 
ol  da lát az egyetemen. Prof. 
dr. Németh Róbert tudományos 
és külügyi rektorhelyettes a meg-
nyitón elmondta: a kutatók éjsza-
kája fontos küldetése, hogy meg-
ismertesse a fiatalokkal a kuta-
tói pályát annak szépségeivel és 
nehézségeivel együtt, népszerű-
sítse a természettudományokat 

és megmutassa, hogy kutatónak 
lenni izgalmas hivatás. 

A Ligneumban a közel 1300 
látogatót többek között Leo-
nar3 Do háromdimenziós bemu-
tató, fafelismerés, műszeres fa -

vizsgálat és erőpróba, természet-
fotó-kiállítás, a kicsiket arcfestés 
és játszóház várta. 

Óriási érdeklődés övezte a Si -
monyi Károly-kar lézerfényes 
akadálypályáját és a lézervá-

gót, ahol a nagyobbak készít-
hettek névre szóló ajándéktár-
gyat,  a ter       méktervezés nélkü-
lözhetetlen eszközének számító 
3D nyomtatóra is sokan voltak 
kíváncsiak.

Az erdőmérnöki kar program-
jai több mint 2000 érdeklődőt 
vonzottak: elmaradhatatlan volt 
a klímakvíz és a vadgazdálkodási 
gyűjtemény bemutatása. 

A közgazdaság-tudományi kar 
idei programja a „Kalandozások 
az EU-ban!” volt: bábeli zűrzavart 
hoztak a nemzetek nyelvtörői, 
a trükkös matematikai feladatok-
nak a legbátrabbak vágtak neki, 
s fejtörést okoztak a pénzügyes 
kérdések is. 

A Benedek-karon az érdeklő-
dők tesztelhették saját szociá-
lis készségeiket, az eredmények 
kiértékeléséhez pedig egyéni ta -
nácsadás formájában segítséget 
kaptak. A mese gyermekkorban 
betöltött szerepéről szóló elő-
adásban arról hallhattak, mek-
kora segítséget nyújtanak a me -
sék a világ megértéséhez, majd 
a késő esti időpont ellenére nagy 
érdeklődéssel kísért bemutató-
ban a háborúk világába tekint-
hettek be az érdeklődők a Korán 
értelmezésén keresztül.

Idén is több ezren vettek részt az egyetemen rendezett kutatók éjszakáján

Fókuszban a jövő kis felfedezői

Szent Mihály-nap alkalmá-

ból rendeztek vásárt a Ki-

rály Jenő utcai óvodában 

– az intézmény életében 

először. A Méhecske cso-

port Mihály-napi műsor-

ral kápráztatta el a közön-

séget. Volt kutyabemuta-

tó, fellépett a Pe  tőfi -iskola 

táncegyüttese Sipos Fe-

renc vezetésével; a tánco-

sok megalapozták a továb-

bi jó hangulatot. Az előadás 

táncházzal zárult, ezután 

jött az igazi vásári hangu-

lat. Hennafestés és sok más 

program várta a Király Jenő 

utcai óvoda apraja-nagyját.

Mihály-nap 
az óvodában

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 12-ig várjuk a Soproni 

Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Sop-

roni Szemle korábbi számait sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 21-i rejtvényünk megfejtése: gróf Széchenyi István, szerencsés megfejtőnk: dr. Soós István, Sop-

ron, Makó utca 6. Mai rejtvényünk megfejtése: október hatodika nemzeti gyásznap, … (folytatás a rejtvényben).

Keresztrejtvény

NE (CSAK) 
AKARATTAL AKARJA!

A kisgyerekek precízen sorol-
ják, mit tehetnek az egész -
ségükért: – Mozogjunk, spor -
toljunk sokat! Együnk sok 
zöldséget, gyümölcsöt és ne 
sok nasit, meg cukros üdí  tőt! 
Ne cigizzünk! 
Amikor megkérdezünk egy 
felnőttet, akkor ugyanúgy 
felsorolja ezeket, csak… vala-
hogy nem (mindig) cselekszik 
ennek megfelelően. Sokszor 
sokat tudunk, de gyakran ke-
veset teszünk. Miért? 
Az ok legtöbbször nem kül  ső 
tényező. Ha itt tapo  gat, ak-

kor csak ürügyeket keres (és 
talál). Akarni is akarunk, de…
Nem elég akarattal akar-
va akarni! Belénk kell, hogy 
ivódjon a változtatni akarás, 
élveznünk kell, hogy vál-
toztatunk. Ez nem egysze-
rű. Ez is egy folyamat! Fel kell 
fedeznünk a saját fontossá-
gunkat, tennitudásunkat, 
erőnket! Közben pedig jöhet 
a szakszerű segítség, a ter-
vezés és az… élvezet, meg 
az eredmény!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

OKTÓBER 5–11.

Október 5., 

szerda 

BENU Állomás gyógyszertár 

Mátyás király u. 23.
99/312–437

Október 6., 

csütörtök

Erzsébet gyógyszertár

Győri u. 15.
99/311–254

Október 7., 

péntek

Ezüst Kehely gyógyszertár

Kodály tér 12.
99/505–078

Október 8., 

szombat

Hajnal gyógyszertár

Malompatak u. 10. 
99/506–544

Október 9., 

vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár

Híd u. 21.  
99/314–084

Október 10., 

hétfő

Király gyógyszertár

Várkerület 114.  
99/508–242

Október 11., 

kedd

Korona gyógyszertár

Várkerület 73.
99/505–865

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

›

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sán-
dor sorai a város himnuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, 
és azok is, akik elszakadtak Sopronból.

– Családnevünk valójában egy 
szakmát jelöl, ugyanis a blatt -
ne rek a középkorban a páncél-
ingek kovácsai voltak – kezdi 
felmenőinek történetét a jelen-
leg Bécsben élő Blattner András 
építész. – Maga a család erede-
tileg Svájcból származik, majd 
valamelyik ősünk Debrecenben 
telepedett le. Apám is itt szüle-
tett, csakúgy mint Blattner Géza 
nagybátyám, aki tehetséges fes-
tőművész volt. Ő Hollósy Simon-
nál is tanult Münchenben, majd 
érdeklődése a bábművészet 
felé fordult. Párizsba költözött 
és ott megalapította az Arc-en-
Ciel (Szivárvány) bábszínházat: 
ezzel az avantgárd bábművé-
szet megalapítója lett. Tisztele-
tére 2002 óta minden évben két 
bábművészt Blattner Géza-díjjal 
tüntetnek ki – folytatja család-
történetét az építész, aki az egy-
kori császárváros műemlékileg 
védett épületeinek autentikus, 
értékmegőrző felújításain dol-
gozik. Egyik legutóbbi munká-
ját a nemzetközi építész szakma 
a rendkívül rangos Iconic Award-
díjjal ismerte el.

– Édesanyámat Cora Antóniá-
nak hívták, az ő nagyapja, Giorgo 
von Cora a lagúnák városában, 
Velencében született és szép 
katonai karriert befutva csá-
szári és királyi tábornok lett. 
Nagyapám, Cora János már sop-
roni lányt, a szépséges Schwartz 

Almát vette feleségül, s innen-
től lett a család otthona Sopron. 
A má  ig terebélyes Schwartz csa-
lád évszázadokra visszamenőleg 
tősgyökeres soproni. Schwartz 
nagyszüleimé volt Sopron egyik 
legszebb barokk épülete, a Temp-
lom utcában lévő Bezerédj-ház, 
ahol egykoron Liszt Ferenc is kon-
certezett. Az 1921-es népszavazás 
idején nagyszüleimnél lakott az 
olasz Carlo Ferrario tábornok, 
a népszavazás lebonyolításá-
val megbízott Szövetségközi 
Tábornoki Bizottság elnöke, aki 
az angolul, franciául és termé-
szetesen németül beszélő nagy-
mamának feltette a kérdést: 
 „Madame Schwartz, ön miért 
Magyarországra szavazott?” 
„Mert mi magyarok vagyunk!” 
– szólt a lakonikus válasz.

– Van egy másik történetem is 
az olasz tábornokról: egy vacso-
rát követően eltűnt a nagyszü-
lők ezüst étkészletéből egy kanál. 
Hogy ne keveredjen gyanúba, 
Carlo Ferrario otthagyott a saját 
készletéből egy kanalat, melyet 
most én őrzök mint a népsza-
vazás, a civitas fidelissima egyik 
érdekes tárgyi emlékét – zárja 
a család regényes történetét az 
egykori licista diák. Blattner And-
rás nemcsak a rokonok és a bará-
tok miatt fordul meg gyakran 
szülővárosában, hanem mert iga-
zán otthon csak Sopronban, a tör-
ténelmi belvárosban érzi magát.

Svájcból kitérőkkel Sopronba

CSALÁDI HÁTTÉR: 1956-ban született Sop -

ronban. Édesapja nyomdászként dolgozott 

Budapesten, édesanyja pedig a soproni OTP 

valutaosztályának volt a vezetője. Nagyobbik 

lánya, Antónia Bécsben él, művelődéstör-

ténetet tanul, Silva pedig Münchenben 

művészettörténész egyetemi hallgató.

Blattner András 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Blattner András építész munkáját nemzetközileg is elismerik
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Csak egy nap a világ című műso-
rával érkezik Sopronba Szalóki 
Ági. Az énekesnő már nagyon 
várja az október 8-i koncert-
jét, ahol Karády Katalint, Edith 
Piafot és Amália Rodriguest 
idézi meg. – Sopron közel áll 
a szí  vemhez. Emlékezetes él -
mény volt a 2010-es magyar 
kultúra napi, Hallgató című telt 
házas koncertem. Jó volt talál-
kozni a soproni közönséggel, 
és érezni azt, hogy a leghűsé-
gesebb városból is figyelik, amit 
csinálok – emlékezett vissza Ági 
legutóbbi soproni koncertjére. 

Mostani estjén a slágerek két 
fantasztikus hangszeres zene-
szerző, Bacsó Kristóf szaxofon- 
és Juhász Gábor gitárművész 
fel  dolgozásában hangzanak el 
a Liszt-központban. – A vágy 
muzsikál című 2008-as Karády-
lemez repertoárját igyekeztem 
kibővíteni a kor nemzetközi slá-
gereivel, de a '30-as évektől egé-
szen a '60-as évekig tágítottam 
a látókört. Így került be Karády 
mellé Amália Rodrigues és Edith 
Piaf is. Örülök, hogy Korb Attila 
is csatlakozik a zenekarhoz, aki 

nem csupán hangszeres tudá-
sát csillogtatja meg, de kiváló 
énekesként több dalban is part-
nerem lesz.

Szalóki Ági szerint az említett 
előadók nem feltétlenül a köny  -
nyed szórakoztatás művészei 
voltak, hanem súlyos fájdalma-
kat megélt, szenvedélyes nők. 
– Érdekel a nő, a díva, az ünne-
pelt sztár, aki a magánéletében 
magányos, sok szenvedést élt 
meg. Talán csak véletlen egy-
beesés, de egyiküknek sem 
volt gyereke. Mindhármuknak 
énekelem olyan dalát, amely 
a bűnbocsánatról, a múlttal való 
szembenézésről és az újrakez-
désről szól. Mindebben az ének-
lés és a ze  ne sokat tud segíteni 
– fejtette ki az előadó.

Ági ősszel még egy új világ-
zenei projektet indít Lakatos 
Mónikával és Pandzarisz Diná-
val közösen. Ennek keretében 
szeretnék bemutatni a magyar, 
a ci  gány és a szefárd dalkincset 
a közönségnek. A premiert októ-
ber 16-án tartják a Művészetek 
Palotájában, a Budapest Ritmo 
fesztiválon.

Női sarok

MADARÁSZ RÉKA

Ősszel és télen az időjárá-

si ártalmak miatt problémá-

sabb lehet a bőrünk, meg-

növekszik a tápanyagigé-

nye, fokozottabb hidratálást 

igényel. Nem kell azonban 

nagy kiadásokba bonyo-

lódnunk, hiszen kiváló bőr-

ápolókat készíthetünk sze-

zonális zöldségekből és gyü-

mölcsökből.

Pórusösszehúzó hatása mi-

att a paradicsom elsősorban 

zsíros bőrre ajánlott, de jó 

szolgálatot tehet a ráncok 

ellen is. Pár perc alatt arc-

radírt készíthetünk, ha egy 

érett paradicsomot jól szét-

nyomkodunk, és össze-

keverjük egy evőkanál cu-

korral. A pattanások másik 

remek ellenszere a fügé-

ből készült öregedésgátló 

pakolás. Csak törjük ösz-

sze a gyümölcsöt, vigyük 

fel az arcunkra, és hagyjuk 

rajta 15–20 percig szárad-

ni! A szőlőben rengeteg vi-

tamin, antioxidáns és gyü-

mölcssav található, mely 

a bőrünket feszesebbé és 

bársonyosabbá varázsolja. 

Nyomkodjunk össze 4 na-

gyobb vagy 8 apróbb szem 

kimagozott szőlőt! A pépet 

kenjük fel az arcunkra, te-

gyünk rá gézlapot, és pihen-

jünk legalább 15–20 percig! 

Langyos vízzel mossuk le 

a pa  kolást! A tök nyugtatja és 

hidratálja a bőrt, sőt tökéle-

tes fegyver lehet a ráncok el-

leni harcban is. Tisztító hatá-

sú keveréket kapunk, ha két 

evőkanálnyi nyers sütőtököt 

összeturmixolunk két kiska-

nál mézzel, egy tojássárgá-

jával és kevés joghurttal. 

A masszát tegyük fel az ar-

cunkra, hagyjuk hatni 15–20 

percig, majd öblítsük le! Az 

alma kiemelkedő gyümölcs-

sav- és vitamintartalma mel-

lett több mint húszféle ásvá-

nyi anyaggal büszkélkedhet. 

Így már azzal sokat tehetünk 

a szépségünkért, ha naponta 

legalább egy gyümölcsöt el-

fogyasztunk, lereszelve pe-

dig bőrtápláló pakolásként 

alkalmazhatjuk. Keverjünk 

össze egy kisebb, lereszelt 

almát, egy tojássárgáját, 

2 evőkanál olívaolajat, egy 

evőkanál mézet és pár csepp 

ecetet! Miután sikerült a pé-

pes állagot elérnünk, vigyük 

fel a masszát az arcbőrre, és 

száradás után mossuk le lan-

gyos vízzel!

Szépüljünk őszi 
gyümölcsökkel!

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a filó-art stílus nemcsak 
Sopronban, hanem országszerte. 
A dr. Kiss Tamás által létrehozott 
Üvöltés Társulat a nagy sikerű 
nyári premier után október 
17-én ismét fellép a hűség váro -
sában. – A filó-art gondolata 2007 
körül született meg az Upanisad 
Enesemble együttes előadásai-
ban, ahol a zene mellett szent 
szövegeket olvastunk fel, verse-
ket mondtunk, és egyre mélyebb 
filozófiai tartalmakat közvetí-
tünk sikerrel. Az együttes Sop-
ronban alakult, de hívnak minket 
az ország különböző pontjaira is 
– mesélte az ötletgazda.

Első színházi fellépéseik azon-
ban a Weöres Sándor Színházban, 
Jordán Tamás közreműködésével 
történtek. Dr. Kiss Tamás hozzá-

tette, a cél filozófiai mélységű 
gondolatokat hordozó dara-
bok színre vitele, közös gon-
dolkodás vagy éneklés együtt 
a közönséggel. 

A társulathoz folyamatosan 
csatlakoznak helyi és országo-
san is ismert művészek. – Sop-
ron után Budapesten szerepe-
lünk, ahol rocksztárok is látha-

tók lesznek majd a színpadon. 
Októberben például Benkő 
László és Kóbor János. Ők a darab 
szövegéhez igazodva mondanak 
el valós történeteket életükből. 
A darab előhangját Mécs Károly 
adja elő. Nem akarok senkit sem 
kihagyni, de Pápai Erika, Szabó 
Tibor, Kun Olga, Schneider Szil-
veszter és Kuzsner Péter szintén 
velünk dolgozik – tette hozzá 
a filozófus.

Az Üvöltés Társulat tervei kö -
zött szerepel még, hogy a kö -
zeljövőben egy izgalmas lemez-
zel rukkoljon elő. Legközelebbi 
produkcióját pedig a Nyugat-
magyarországi Egyetem KTK 
aulájában lehet megtekinteni 
október 17-én 18 órától. Az elő-
adást követően közönségtalál-
kozó lesz Benkő Lászlóval.

Üvöltés: filozófia és közös éneklés

Szalóki Ági 
Sopronban

KÓCZÁN BÁLINT

Különleges esttel érkezik Sopronba Szalóki Ági. 
Az énekesnő Karády Katalin, Edith Piaf és Amá-
lia Rodrigues dalokat énekel profi  muzsikusok kísére-
tében, ősszel pedig egy új világzenei projektet indít. 

Pálvölgyi Géza elkészítette 

új nagylemezét, amely tel-

jes egészében saját szerze-

ményeit tartalmazza. – Má-

rai Sándor borkészítést ajánl 

idősödő korra, én mégis 

inkább zongoralemezt al-

kottam. Most jött el az ide-

je – mesélte az ismert ze-

nész. A Piano & Soul egy 

ízig-vérig akusztikus zon-

goralemez különleges dal-

lamokkal, amelyek kikap-

csolják a hallgatót a min-

dennapokból.

Pálvölgyi Géza több mint 

200 dal szerzője. Az igényes 

magyar popzenét olyan slá-

gerekkel gazdagította, mint 

a New York, a Hajnali szél 

vagy a Helló, barátom, de az 

East együttes révén is isme-

rős lehet, és a Valami Ame-

rika fi lmzenéje is az ő nevé-

hez fűződik. 

Pálvölgyi 
lemez

Az Üvöltés Társulat Sopronban alakult és egyre 

több helyre hívják az országba




