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Charli XCX fehér Merce
desszel száguld a slágerlisták 
élére. Az extravagáns énekes
nő új dalát már több millióan 
meghallgatták. Ahogy meg
szokhatta tőle a közönség, is
mét egy látványos videóval ruk
kolt elő, amelyben például fejjel 
lefelé lógatják az autót 
egy daruról, majd fel is 
gyújtják. 

Festői nap a Handlerban

Aszfaltoznak, épülnek a felüljárók és az üzemmérnökség az M85-ös Csorna–Sopron közötti részén, 
közben a Tómalomtól a határig tartó szakaszon elkezdődött a régészeti feltárás FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

M85: aszfaltozás és régészet

XX. Őszi Tárlat

A képviselők, a polgár-
mester és az alpolgár-
mesterek letették az es-
küt, megalakult hétfőn 
az új soproni közgyűlés. 
Ebben a választási cik-
lusban 7 bizottság se-
gíti a testület munkáját. 
Megválasztották a rész-
önkormányzatok tagja-
it és elnökeit is. Az októ-
ber 13-i önkormányzati 
választás hivatalos ered-
ményét dr. Ocsák Jó-
zsef, a helyi választá-
si bizottság elnöke 
ismertette. 
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Vereséggel folytatta szereplését a Sopron KC. Sabáli Balázs együt
teséből két meghatározó játékos is kiesett, így hiába kezdett jól a 
Zalaegerszeg ellen, végül alulmaradt hazai pályán.

A festészet napján, október 18án nyílt meg a 
Festőteremben a XX. Őszi Tárlat, melyen negy
venhat művész alkotása látható.

Megalakult 
a közgyűlés

9

Slágerlistás 
száguldás

SKC: hazai vereség
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Tornáztatja a nyugdíjasokat

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sorban harmadszor nyert Ma
gyar Kézműves Remek díjat a sop
roni Balogh Eszter a kereskedel
mi és iparkamara pályázatán. Idén 

– csakúgy, mint tavaly – egy falra akasztható 
üvegképpel érdemelte ki a zsűri elismerését.

– Jövőre lesz húsz éve, hogy hiva-
tásszerűen végzem a szakmám, 
az üvegfestést és az ólmozott 
üvegablakok készítését – kezd-
te Balogh Eszter, akit sokan Üve-
geseszterként is ismernek. – Az 
elmúlt két évtizedben mindig 
is fontos volt számomra, hogy 
megőrizzem a hagyományokat. 
Ezért is használok olyan alap-
anyagokat, amelyeket száz évvel 
ezelőtt is használtak. Persze köz-
ben folyamatosan kell fejlődni, 
megújulni, így igyekszem ötvöz-
ni a legújabb technikai fogások-
kal a régi, jól bevált módszereket.

Balogh Eszter a kereskedelmi 
és iparkamara pályázatán idén 
is egy kabinetképpel nyerte el a 
kézműves remek díjat. A festett 
üveget az ablakba lehet akasz-
tani, így pedig az otthon egyik 
dísze lehet. – A vevők szem-
pontjából is fontosak az ilyen 
elismerések. Ezért viszem el 
a termékeimet minden év-
ben zsűriztetni Szentendrére, 
a magyar alkotóművészek se-
regszemléjére. Az igazolások fel-
tüntetésével a vásárlók tudják, 
hogy minőségi terméket vesz-
nek – tette hozzá.

Megtudtuk, a fő profilját, az 
ólmozott üvegek készítését is 
tovább folytatja a kétgyerme-
kes anyuka.

– Sajnos, az én szakmám is 
kihalófélben van – folytatta. 
– Szerencsére a Soproni Keres-
kedelmi és Iparkamarától ka-
pott helyiségekben rendsze-
resen tartunk foglalkozásokat 
gyerekeknek és felnőtteknek, 
de szervezünk bemutatókat 
is. A cél az, hogy mind többen 
ismerjék meg ezt a fajta mun-
kát, s az is, hogy legyenek kö-
vetőim. Mert azt tapasztalom, 
hogy van igény a minőségi kéz-
műves termékekre. Közeleg a 
karácsony, most van elég meg-
rendelés. Igyekszem olyan tár-
gyakat készíteni, amelyek az 
ünnep díszei lehetnek, de egy-
úttal a mindennapok használa-
ti tárgyai is. Minden darab más 
és más, nincs két egyforma pil-
langó vagy fali kép.

KÖVES ANDREA

A Katolikus Karitász 
országos elismeré
sét, a Caritas Hunga
ricadíjat érdemelte ki 
példamutató jószol
gálati cselekedetéért 
MolnárKnolmayer 
Zsanett, aki a nyug
díjasokat hétről hétre 
megtornáztatja a har
kai kultúrházban.

Zsanettel egy csütörtöki reg-
gelen találkoztam először: ki-
pirulva, lelkesen mutatta a fel-
adatokat az érettebb korosztály 
tagjainak. Nyújtózkodtak, haj-
longtak, guggoltak fiatalokat 
megszégyenítő módon. 

– Belső indíttatásból jött ná-
lam, hogy szeretnék rendsze-
resen segíteni – mesélte a két-
gyermekes anyuka. – Eszembe 
jutott, hogy a legjobb lenne, 
ha a munkámmal, mégpedig 

a mozgással tudnék jótékony-
kodni, hiszen preventív gerinc-
trénerként tevékenykedem. 
Már régóta tapasztaltam, hogy 
a nyugdíjas korosztály kikerül a 
perifériára, ha sportról van szó, 
nagyon kevés a lehetőségük. 

Amikor ikergyermekeim óvo-
dások lettek, úgy éreztem, el-
jött az én időm. A harkai Ka-
ritász segítette az ötletem 
megvalósulását.

Zsanett számára a legelső lé-
pés az volt, hogy fogadják el, 

ami kedves, energikus szemé-
lyiségének köszönhetően gyor-
san ment. Hétről hétre egyre 
több nyugdíjas tornázik a re-
mek hangulatú, ingyenes órá-
kon. A mozgás idős korban kü-
lönösen fontos – tarja az edző, 
aki mindig arra biztatja a hozzá 
járókat, hogy ha fáj valamijük, 
akkor ne automatikusan gyógy-
szerhez nyúljanak, hanem vé-
gezzenek speciális gyakorlato-
kat. Azt is örömmel látja, hogy 
az addig visszahúzódó, sokszor 
magányos, idős emberek mi-
lyen összetartó közösséggé ko-
vácsolódtak az elmúlt években. 
Mindemellett fogyatékkal élő fi-
ataloknak is tart tornát minden 
héten szintén ingyenesen. Mint 
mondja: töltődik egy-egy alka-
lom után, mert olyan őszinték 
és hálásak ezek a fiatalok. – Az 
idős emberek mindig közel áll-
tak hozzám – tette hozzá Zsa-
nett. – Tartottam órákat minden 
korosztály számára, a legfelsza-
badultabb hangulat, a legtöbb 
nevetés a nyugdíjas tornán van.

Panoráma

Fontos a mesterségek 
megőrzése, átadása?

DR. CZUCZOR HUBA: 
Fontos! A mesterek jelentik 
a társadalmunk hajszálereit. 
Az is lényeges, hogy a fel
halmozott tudást átadják az 
idősek a fiataloknak. A mes
teremberek a régmúlt és a 
jelen életünk részei. 

BOROS AMÁLIA:
Nagyon is! A mesterségek a 
kultúránk fontos részei, raj
tuk keresztül mutathatjuk be 
az utánunk jövő nemzedé
keknek, hogy miként is él
tek az eleink. Sajnos a gé
piesített, internetes világban 
nem mindig vesszük ész
re a szépet.

VÉKÁS LAJOS: 
A régi mesterségekre min
dig szükség lesz, jöhetnek 
ipari forradalmak. Sopron 
esetében például a műem
lék épületeket miként tud
nák restaurálni, helyreállí
tani, ha nem lenne meg a 
szükséges szaktudás?

WOLF NORBERT:  
Természetesen fontos, 
ugyanakkor nagyon meg
változott a világunk, ha pél
dául tönkremegy a cipőnk, 
nem megjavíttatjuk, ha
nem újat vásárolunk. A dé
dim mesélte, hogy neki an
nak idején három pár cipője 
volt, amelyekre nagyon vi
gyázott, ha elszakadtak, 
megvarratta.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Balogh Eszternek fontos, hogy átadja a hagyományos mesterség alapjait  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Molnár-Knolmayer Zsanett Caritas Hungarica-díjat 
kapott FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra em
lékezünk mindenszentek és halottak napján. 
Már október utolsó hétvégéjén megtelnek a 
temetők látogatókkal, a tömeg pedig kedvez a 
bűnelkövetésnek.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a mindenszen-
tek időszakában emelkedik a te-
metők környékén a zseblopások, 
temetői lopások, gépkocsi-feltö-
rések száma. – Sajnos a bűnel-
követők ezekben a napokban is 
„dolgoznak”,  a temetői zsúfolt-
ság és az ünnep miatti figyelmet-
lenségünk nekik kedvez – mond-
ta a Soproni Témának Babelláné 
Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – Arra 
kérünk mindenkit, hogy a jár-
műveket mindig zárják le, és lát-
ható helyen ne hagyjanak ben-
nük értékeket. Csak annyi pénz 
legyen nálunk, amennyire feltét-
lenül szükségünk van, értéket, 

bankkártyát feleslegesen ne tart-
sunk maguknál! 

A főelőadó arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy sírrendezés köz-
ben is figyeljünk értékeinre, tás-
kánkat ne hagyjuk őrizetlenül! 
Autónkkal szabályosan, lehető-
leg jól látható, kivilágított he-
lyen parkoljunk! Számítsunk rá, 
hogy ilyenkor megnövekedik a 
forgalom, a közlekedés során ta-
núsítsunk türelmet! A rendőrség 
évről évre fokozott jelenléttel se-
gíti a közlekedést és a bűnmeg-
előzést a temetők környékén. 
– A gyertyagyújtás során ügyel-
jünk arra is, hogy ne okozzunk 
tüzet. A gyerekekre is figyeljünk 
nagyon, hiszen a sötétben köny-
nyen elkeveredhetnek!

Közeledik 
mindenszentek

RENDŐRSÉGI SOROZAT
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AZ INTERNETEN IS!

Balogh Eszter életben tart egy szakmát

Kézműves remek
RÖVIDEN›

Temetői 
nyitvatartás

A Szent Mihálytemető 
október 31től novem
ber 3ig, csütörtöktől 
vasárnapig 7–20 óra kö
zött tart nyitva. Minden
szentekkor és halottak 
napján a temetőbe gép
kocsival behajtani nem 
lehet, a többi napon 500 
forint térítés mellett le
hetséges, a mozgáskor
látozottaknak ingyenes. 
Sírköves munkákat ok
tóber 30án, szerdán 
15 óráig lehet végez
ni. A temető november 
4től tavaszig 7–16 órá
ig tart nyitva.
Az evangélikus temető 
november 1–3ig (pén
tek–vasárnap) 7–21 
óra között lesz nyitva. 
A sopronbánfalvi te
mető mindenszentek
kor és halottak napján 
is a korábbi rend sze
rint, reggeltől estig ke
reshető fel.
A balfi temető szabadon 
látogatható.

Ünnepi 
menetrend

Az október 23i és a no
vember 1jei ünnepna
pokon, valamint az őszi 
szünet (október 28. és 
31. között) alatt válto
zik a buszok és a vona
tok közlekedési rend
je is. November 1jén, 
pénteken a munkaszü
neti napnak megfelelő
en indulnak a járatok, 
míg 2án a szabadnap, 
3án, vasárnap pedig a 
munkaszüneti nap sze
rinti buszközlekedés lesz 
érvényben. A vonatok 
megváltozott közleke
dési rendjéről a GYSEV 
és a MÁV internetes ol
dalain tájékozódhatnak.
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CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Immáron 20 éve október 20a a csontritkulás 
világnapja. A nevezetes nap célja, hogy fel
hívja a figyelmet a betegségre, minél többen 
megismerjék kockázati tényezőit, tüneteit, 
megelőzését és kezelését.

Magyarországon 600 ezer 
nőt és 300 ezer férfit érint a 
csontritkulás. Ennek megfe-
lelően Sopronban körülbelül 
10 ezer beteg van. Átlagosan 
évi 120 ezer csontritkulással 
összefüggő csonttörés törté-
nik hazánkban. Törés minden 
harmadik, 50 év feletti nőnél 
előfordul. – Beszélnünk kell ar-
ról, hogy a már osteoporosis 
talaján kialakult csonttörésen 
átesett betegeknél – megfele-
lő kezelés nélkül – a következő 
törés kockázata sokszorosára 
nő – mondta dr. Nábrádi Sán-
dor főorvos, ortopéd–trauma-
tológus szakorvos. – Nagyon 
biztató, hogy Magyarországon 
a csontritkulásban szenvedő 

beteg ellátása megfelelően zaj-
lik, az érvényes szakmai és fi-
nanszírozási protokoll szerint 
egységesen a világ vezető tes-
tületeinek elvei alapján. Ennek 
köszönhetően a törések szá-
ma 2011-ig fokozatosan csök-
kent. Ebben az évben azonban 
fel kell hívni a figyelmet né-
hány dologra. Tendencia, hogy 
a világban kezelt betegek szá-
ma csökken, és a társadalmi 
figyelem is lankad, ha szóba 
kerül a csontritkulás. Így ne-
künk, akik ezzel foglalkozunk, 
a legfontosabb dolgunk, hogy 
a betegség megelőzéséről min-
den fórumon beszéljünk. Az 
osteoporosis világnap kiváló 
alkalom erre.

A csontritkulás szűrése, diag-
nosztizálása sok korszerű mód-
szerrel lehetséges. Veszélyezte-
tettség esetén, ha a családban 
már előfordult csontritkulásos 
megbetegedés, illetve ha 50 év 
feletti a páciens, javasolt felke-
resni reumatológiai vagy orto-
pédiai osteoporsis szakrende-
lést, ahol kérhetünk beutalót 
csontsűrűségmérés-vizsgálat-
ra, mely képet ad csontjaink 
állapotáról. A laboratóriumi 
vizsgálattal pedig pontos képet 
kapunk a csontépítés és csont-
bontás paramétereiről.

Amit minden orvosi segít-
ség nélkül magunk is megtehe-
tünk: töltsük aktívan napjain-
kat, mozogjunk minél többet! 
Étkezzünk egészségesen – kal-
ciumban és fehérjében gazdag 
ételeket fogyasszunk! Lényeges 
a megfelelő D-vitamin-bevi-
tel biztosítása. Ebben a tekin-
tetben gyermekeknek egész 
évben napi 1000 NE, felnőt-
teknek 2000 NE D3-vitamin 
bevitele javasolt.

Csontjaink egészségéért

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

„Meg kell tanulnunk meglátni, megérezni értékeiket”

A gyermek ajándék

KÖVES ANDREA

Hova tovább? Melyik gyerekes családban ne 
hangozna el ez a kérdés. Ám egészen másként 
cseng a soproni Hova Tovább Alapítvány által 
felkarolt családokban.

Önfeledt beszélgetésbe csöp-
penek, amikor találkozom a fo-
gyatékkal élő fiatalokat és csa-
ládjaikat felkaroló alapítvány 
elnökével és két érintett anyu-
kával. Földes Tamásné a tizen-
három évvel ezelőtt alakított 
egyesület őrangyala, szívét, lel-
két beleadja az alapítványi mun-
kába. Horváth Gyöngyi az ala-
pító szülők egyike. Niki lánya 
halmozottan sérült, ma már 
huszonnyolc éves, aki ugyan-
úgy vágyik a programokra, a 
bulikra, mint kortársai. Sulyok 
Andrea nem régiben csatla-
kozott az alapítványhoz, mint 
mondja: mérföldkő az életében, 
hogy az összetartó csapatra rá-
talált. Tizenkilenc éves autista 
fia, Barnabás fotói közül mu-
tatja kedvencét: a képen Barni 

a tavalyi halloween parti félel-
metes Drakulája. 

– Alapítványunk elődje a fo-
gyatékkal élő gyermekeket ka-
rolta fel, ám ahogy az évek 
múltak, a gyerekek kamaszkor-
ba léptek, majd ifjú felnőttekké 
váltak, így egészen más élethely-
zetbe kerültek ők és a szüleik is 
– mesélte Földes Tamásné. – Így 
alakult meg 2006-ban a Hova 
Tovább Alapítvány, amelynek a 
neve is tükrözi az érintetteket 
leginkább foglalkoztató kérdést. 
Nagy öröm, hogy egyre széle-
sebbek a fejlesztési lehetősé-
geink, egyre több család csat-
lakozik hozzánk, egyre több 
forrásra és támogatóra találunk. 
Önkénteseink száma is fokoza-
tosan nő, így számos tartalmas 
programon tudunk részt venni. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az 
integráció jegyében négy fiatalt 
munkába állíthattunk. 

Az élményeket egymás után 
sorolják a hölgyek. A Bánfalvi 
Kórus emlékezetes adventi kon-
certjét, a Lions Club Sopron leg-
utóbbi gálaműsorát. Tavasszal 
az Autó-Motor Veterán Club 
Sopron tagjai örömdélután-
nal, a GYSEV Cargo a Balatonon 
családi nyaralással ajándékoz-
ta meg a közösséget. A soproni 
motorosok, az önkormányzat, 
magánszemélyek és szerve-
zetek is rendszeres segítséget 
nyújtanak. Az alapítvány nem-
régiben Lászlómajorban járt, a 
legfrissebb élmény pedig egy 
sárvári fürdőlátogatás, ahova 
önkéntes segítők is mentek a 

csapattal, így a szülők is meg-
engedhették maguknak, hogy 
néhány percet egyedül ússza-
nak, kikapcsolódjanak. A hét-
köznapokban nem jut idejük 
önmagukra, hiszen egy fogya-
tékkal élő gyermeket nevelni 
„örök szolgálatot” jelent. 

– A mi szemszögünkből fia-
taljaink nem sérültek – emel-
te ki az alapítvány elnöke. – Va-
lamennyi szülő ajándékot kap 
gyermekével. A mi gyerekeink 
szépségét, jóságát, szeretetét, 
tehetségét a Jóisten speciáli-
san becsomagolta, s feladatul 
adta nekünk, hogy a szülőkkel 
közösen bontogassuk. Meg kell 
tanulnunk meglátni, megérezni 
értékeiket, és kitartó munkával 
azok kiteljesítését elősegíteni.

Bolhasípok 
Jankó városában
PLUZSIK TAMÁS

A 90. Ünnepi Könyv
hétre jelent meg a 
soproni származású 
Zentai László Bolhasí
pok Jankó városában 
című regénye. A köte
tet hétvégén mutatták 
be Sopronban.

– A regénybéli Sárosi Jánost óvo-
dáskoromtól fogva rendszere-
sen láttam Sopron utcáin. Raj-
tam kívül nyilván még többen 
is emlékeznek rá, azok is, akik 
annak idején átmentek az utca 
túloldalára, ha jött velük szem-
be ez az imbolygó járású, cájg-
nadrágos, magas ember, kivá-
gott orrú gumicsizmában és 
évszaktól függetlenül rendsze-
rint rövid ujjú ingben – mesélt 
a regényről Zentai László. – A jól 
értesült „bolhasípok” egyszerű-
en csak bolondnak tartották és 
elfordították a fejüket, pedig ő 
az öltözködésével, a viselkedé-
sével tüntetett az ellen a dikta-
túra ellen, amely őt tönkretette. 
Információim szerint nagyon 

sokakat átsegített az akkor még 
aknazárral védett országhatá-
ron, de volt más politikai „bűne” 
is, amiért bevitték a rendőrség-
re, ahol rettenetesen megverték, 
talán ennek is „köszönhette”, 
hogy bizonyos érzékelő képes-
ségeit elvesztette. No, meg azt 
is, hogy április negyedike és 
november hetedike előtt szin-
te menetrendszerűen bevitték 
a rendőrségre. 

Zentai László egy általa kita-
lált lírai történetbe helyezi bele 
Jankót, a kulcsfigurát, aki „nem 
ismerte az évszakokat, a napsza-
kokat, a sógorokat és a sógornő-
ket, (…) merthogy csak úgy bele-
született ebbe a világba”  – hogy 
aztán a könyv fejezeteiből kü-
lönféle politikai meggyőződésű 
egyének és a társadalom viszo-
nya rajzolódjék ki. A kötetben 
a korabeli Sopron nagyon sok 
alakjára ráismerhet az olvasó, 
bár a bevezető szerint: „A regény 
szereplői szabadon formált ala-
kok, egyezésük a valósággal a vé-
letlen, illetve az alkotói fantázia 
műve lehet…”  Érdekesség, hogy 
a könyvborító hátlapján G. Nagy 
Béla Sárosi Jánosról készített fo-
tója szerepel. 

2020 az esküvők éve lesz – vallják az esküvői kiállítás szervezői. A külön-
leges tárlatot hétvégén (hetedik alkalommal) tartották meg Sopronban. A 
Liszt-központban bemutatkoztak mindazok a szolgáltatók, akik segíthet-
nek abban, hogy életünk nagy napja a lehető legtökéletesebben sikerüljön.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Mindent az esküvőkről

JÓTÉKONYSÁGI EST: A Hova Tovább Alapítvány jótékony
sági estre hív mindenkit október 26án, szombaton a Búgó
csigába, ahol a Bendzsó Rock Band és a Haydm Street zenél. 
A bevételből a különböző fejlesztő foglalkozásokat és prog
ramokat finanszírozzák. Az esten ugyanúgy, mint a hagyo
mányos, remek hangulatú februári jótékonysági báljukon, az 
alapítvány által felkarolt fiatalok és szüleik is részt vesznek.

Horváth Gyöngyi, Földes Tamásné és Sulyok Andrea szervezik a Hova Tovább Alapítvány jótékonysági estjét 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sopronban járt a Fulbright ösztöndíj és cse-
reprogram delegációja. A vendégeket pén-
teken köszöntötte a városházán dr. Farkas 
Ciprián polgármester, aki Sopron történel-
mébe és hagyományaiba adott betekintést 
a jelenlévőknek.
A látogatás egyik apropója a páneuró pai 
piknik 30. évfordulója volt. A történelmi 
esemény kortanúival az emlékhelyet is fel-

keresték a résztvevők, és az amerikai diplo-
mácia akkori működését is megismerhet-
ték, a delegáció tagjaként ugyanis jelen volt 
Donald Kursch, az Amerikai Nagykövetség 
egykori követhelyettese is. A programon a 
Soproni Egyetem Benedek-karának hallga-
tói és oktatói is közreműködtek, mivel je-
lenleg Fulbright ösztöndíjas amerikai pro-
fesszor is tart kurzust az intézményben.

Látogatóban a Fulbright Bizottság

Zentai László a soproni könyvbemutatón 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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EZ LESZ…
Nyílt nap a Huszármúzeumban

Október 23., szerda 14 óra, Lábasház

Játékláz a Búgócsigában
Október 23. 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Winkler Róbert önálló estje
Október 24., csütörtök 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Playmobil kiállítás
Október 25-től november 10-ig, Sopron Plaza
Több száz Playmobilfigura tölti meg két héten keresz
tül a Sopron Plaza folyosóit

Gyapjúszövők Alkotó Köre kiállítása
Október 25., péntek 17 óra, Ligneum látogatóközpont 
– megnyitó 
A tárlat megtekinthető október 25. és november 22. 
között, keddtől szombatig 9–17 óráig

Pilát Gábor előadása – Elengedés 
Október 25. 18 óra, Elit mozi 

Társasjátékos hétvége
Október 26–27., Liszt-központ
100 kipróbálható játék 66 asztalon

Jótékonysági séta 
Október 26., szombat 10 óra, találkozás a Dömötöri–
Perkovátz teraszon 
A Rotary Club Sopron hagyományos rendezvénye. Az 
idei mottó: A két franktól a kékfrankig – a francia meg
szállás nyomában. A sétát vezeti dr. Krisch András. 
A bevételt életmentő eszközök beszerzésére fordítják.

Brains
Október 26. 20 óra, Hangár Music Garden

Charlie születésnapi koncert
Október 26. 20 óra, GYIK Rendezvényház

Hova tovább jótékonysági est
Október 26. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Síppal-dobbal
Október 27., vasárnap 9.30, 11 és 16 óra, 
Liszt-központ
Pöttömszínház 0–4 éves korig – a Vaskakas Bábszín
ház előadása

Nagy felfedezők nyomában – 
barkácsoljunk együtt!

Október 28., hétfő 10 óra, Soproni Evangéli-
kus Múzeum 
A foglalkozás során a gyerekekkel játékosan ismerked
nek meg a legnagyobb földrajzi felfedezőkkel és fej
lesztik kézügyességüket: hajókat, kincsesládákat és tér
képet készítenek

Halloweeni festegetés
Október 28. 14 óra, Soproni Kézműves Műhelyek 

Design Hét Sopron 2019 – 
képzőművészeti tárlat

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi” címmel Szántó Ist-
ván festőművész kiállítása. Látható október 24-ig a 
Torony Galériában. 

Népi kézművesség a 
hétköznapokban

Soproni kézművesek és a magyarországi népművé-
szek közös kiállítása. Látható október 24-ig a Liszt-
központban. 

XX. Soproni Őszi Tárlat
Megtekinthető november 3-ig a Festőteremben 10 és 
18 óra között

„Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig”
A tárlat november 10-ig látható a Lábasházban, hétfő 
kivételével naponta 14–18 óráig.
A vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó
ipari Múzeum (MKVM), a Kunszentmártoni Helytörténe
ti Múzeum és a Soproni Múzeum közös tárlata, amely a 
sörgyártás és a sörfogyasztás történetét mutatja be. 

Angyalok szárnyán
Drozsnyik István képzőművész kiállítása. A tárlat de-
cember 31-ig, hétfő kivételével minden nap 10–18 óra 
között látható a Fabricius Galériában. 

HOL JÁRUNK?

Várkerület 53.  
– Stingl Vince emléktáblája
A Várkerület 53. számú ház falán egy szerényen meghúzódó 
emléktábla: „E házban lakott Stingl Vince”. De ki is volt ez a 
méltatlanul elfeledett, teljes nevén Stingl Vince Ferenc, aki 
1796-ban született Sopronban és vélhetőleg 1850-ben hunyt 
el Bécsben? Soproni éveiről keveset tudunk, az első hiteles 

adat a kalandos életű fiatalemberről, hogy 1814-ben Pápán 
kártyafestő volt, majd 1819-ben özvegy Schlögl György-
né tatai kőedénygyárát vezette, melybe szerény tőkéjével 
is betársult, de csődbe mentek. A sikertelenség rendkívüli 
módon megviselte, elhagyta Tatát és 1825-ben Herenden 
telepedett le, ahol megalapította fajansz- és kőedénygyártó 
műhelyét, majd hamarosan megkezdte a porcelán előállí-
tására irányuló kísérleteit is. Az állandó pénzhiánnyal küsz-
ködő Stingl Vince tőkéstársként maga mellé vette Fischer 
Mórt, aki egyre inkább kezdte őt kiszorítani a gyár vezeté-
séből, így az üzemet 1839-ben végleg átadta Fischernek. 
Megállapíthatjuk, hogy a herendi gyárat Stingl Vince alapí-
totta, de világhírű porcelángyár Fischer Mór tevékenysége 
folytán lett belőle. Stingl Vincéről még annyit tudunk, hogy 
1847-ben a városlődi kőedénygyárban tevékenykedett, majd 
egyes adatok szerint kocsmárosként is dolgozott. A Jel-
lasics-betörés idejében perbe fogták mint rebellist, ezért 
igazságát keresni Bécsbe utazott, ahonnan nem tért visz-
sza, nyoma veszett. Ma a Stingl Vince nevéhez is köthető 
herendi porcelán hungarikum, a kézművesség csúcsa, ne-
ve egyet jelent a tökéletes minőséggel és szépséggel – ne 
feledjük, mindehhez kellett egy vállalkozó kedvű soproni 
fiatalember tehetsége is! 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes 
megfejtést október 30-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, 
illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt 
Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki. Október 9-i 
rejtvényünk megfejtése: Várkerület 53., szerencsés megfej-
tőnk: Saly Jenőné, Sopron, Király Jenő utca.
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MÉDIAPARTNEREINK:

A muzsika kapcsolatteremtő varázslat, barátságokat szül

A zene szolgálatában
PLUZSIK TAMÁS

Közel 45 éve veze
ti a Juventus Kon
cert Fúvószenekart 
dr. Friedrich András.  
A karnagy pályafutását 
egy olvasónk ajánlotta 
figyelmünkbe.

– Szüleim zeneszerető emberek 
voltak, édesanyám igen szépen 
zongorázott, édesapám pedig 
annak idején, még mozis ko-
rában zenei aláfestéseket válo-
gatott némafilmekhez – kezd-
te dr. Friedrich András, aki bár 
közgazdászdoktor, Sopronban 
mégis elsősorban zenészként, 
nevezetesen a Juventus Koncert 
Fúvószenekar karnagyaként is-
merik. – Tízéves koromban nem 
volt pardon, szüleim elküldtek 
Mühl Ali bácsihoz, mondván, 
hogy tisztítsa ki a botfüleimet, 
ami úgy gondolom, sikerült is 
neki. Így már beiratkozhattam 
zongoraórákra, mégpedig Hern-
feld Pálnéhoz.

– Az, hogy kürtözni kezd-
tem, egy szerencsétlen síbal-
esetnek „köszönhető”, ugyan-
is lábadozásom közepette sokat 
hallgattam rádiót, amikor a 
zenei műsorokban felfigyel-
tem egy számomra új hang-
ra, és ez a kürt volt – folytatta 
dr. Friedrich András. – Nagyon 
megtetszett, úgyhogy a felépü-
lésem után búcsút intettem a 
zongorának, és átigazoltam Sin-
kó Ferenc kürttanárhoz. Ha-
marosan már játszottam is a 
Soproni Központi Textiles Ze-
nekarban. Máig jól emlékszem 
arra a bizonyos május elsejére 
1955-ben, amikor a Pamuttól 
mentünk végig zenélve a Várke-
rületen át a mai Hotel Lövérig. 
Hamarosan kürtösként a szim-
fonikusoknál is debütáltam, 

Haydn: Az évszakok című ora-
tóriumát adtuk elő. 

Dr. Friedrich András budapes-
ti egyetemi évei alatt egy szak-
szervezeti zenekarban folytatta 
zenész pályafutását. A hetvenes 
években tért haza Sopronba, 
ekkor egy véletlennek köszön-
hetően került a Juventus Kon-
cert Fúvószenekar élére. A ma 
már közel hat évtizedes múltra 
visszatekintő együttes az idők 
folyamán több névváltozáson 
is átesett.

– Fohner János volt az elő-
döm a Fenyő téri úttörőzene-
kar élén, neki egy alkalommal 
a városi fúvószenekart kel-
lett dirigálnia. Megkért, hogy 

ideiglenesen vegyem át tőle a 
zenekart – mindez kis híján 45 
évvel ezelőtt történt…

Az elmúlt évtizedekben 
dr. Friedrich András vezetésé-
vel a zenekar megfordult Svéd-
országtól Montenegróig, Moszk-
vától Amszterdamig, számtalan 
külföldi és megszámlálhatatlan 
nagy sikerű belföldi szereplés 
áll a hátuk mögött. 1991-ben 
megkapták a Köztársaság Kivá-
ló Együttese címet, 2010-ben a 

Magyar Fúvószenei és Mazso-
rett Szövetség nívódíjával is-
merték el az együttes és a kar-
nagy munkáját.

– Hogy mit adott számomra 
a zene? Felejthetetlen élménye-
ket, és mivel a muzsika egyút-
tal kapcsolatteremtő varázslat 
is, barátok sokaságát. Kodálynak 
tulajdonítják a már-már elcsé-
pelt, de nagyon igaz mondatot: 
,,Zene nélkül lehet élni, de nem 
érdemes.”.

Dr. Friedrich András egy síbaleset után kezdett kürtözni FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

AJÁNLÓ: Dr. Friedrich Andrást hétköznapi hős rovatunkba 
Süveges Béla ajánlotta. Olvasónk nemcsak maga, hanem 
családja, környezete nevében is javasolta, hogy mutassuk 
be a karnagy közel 45 éves pályafutását. 
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A közelmúltban egy baráti társaság
ban az „öregekről” beszélgettünk. 
Talán azért került elő a téma, mert az asztal körül 
ülök többsége bizony túl volt már a hatvanon, sőt… 
A fiatalabbak persze élcelődtek, néhány viccet is be
dobtak, aztán az egyikük hirtelen elcsendesedett, 
s csak nézett valahová az ismeretlen semmibe. Mi 
történt? Mi van veled? – kérdezgettük, de csak nagy 
sokára szólalt meg, röviden. Elmondta, a közel 80 
éves édesapja ágyba került, s az orvosok szerint nincs 

sok remény, hogy va
laha is felépül. Ez a kis 
közjáték elvette a ked
vünket, hiszen mind
annyian jól ismertük 
Józsi bácsit, aki szinte 
fiaiként szeretett ben
nünket. Hosszú per
cek teltek el, aztán egy 
kérdés rázott fel ben
nünket. Ránk milyen 
öregkor vár? Nyugodt, 
békés? Viszonylag 
egészségesen, anyagi 
biztonságban, élvezve 

az időskor adta lehetőségeket, vagy betegségekkel 
terhelten, kuporgatva, másoknak kiszolgáltatva élünk 
majd? Milyen jövő vár ránk, milyen lesz a hátralévő 
években az életünk? A mi szüleinknek (legalábbis a 
túlnyomó többségüknek) még nem adatott meg a 
felhőtlen időskor. Mindig irigykedve hasonlítottam 
össze a nyugdíjazásukkor szinte kivirágzó, jól öltö
zött, kisminkelt és utazgató (nyugati) hölgyeket a mi 
édesanyáinkkal, akiket megtört és felőrölt a sokszor 
kíméletlen munka, és hogy előteremtsék a család 
számára a mindennapit. Tudom, még a mi korosz
tályunkat sem mérhetjük jól szituált nyugdíjas társa
inkhoz, de a fiatalabb generáció legalább megkapja 
az esélyt, hogy ugyanúgy élhessen az aktív kor lezá
rása után is, mint korábban. Persze ehhez tenniük is 
kell az évek során, éppúgy, mint egészségük meg
őrzése érdekében. 
A Soproni Téma október 16i számában (Az időse
kért dolgozik, 11. oldal) egy gyönyörű gondolatot fo
galmazott meg dr. Sütő Teréz. „Mindent megteszek 
azért – mondotta –, hogy az időskor ne az élet vége, 
hanem annak koronája legyen”. Igen, ezt a célt kel
lene mindenkinek elérnie. Nyitottan és vidáman, ak
tívan élni, a család és a barátok ölelésében. Mert a 
gondok aztán – bármit is teszünk – jönnek maguk
tól, hiszen az öregedés folyamatát nem lehet meg
állítani. Egy darabig még őrizhetjük ugyan a fiatal
(abb)ság látszatát, az út végét azonban nem tudjuk 
elkerülni, de addig is éljük, érezzük úgy ezeket az 
esztendőket, mint addigi életünk csillogó koronáját!

„…az öregedés folya-
matát nem lehet meg-
állítani. Egy darabig 
még őrizhetjük ugyan 
a fiatal(abb)ság látsza-
tát, az út végét azon-
ban nem tudjuk elke-
rülni, de addig is éljük, 
érezzük úgy ezeket 
az esztendőket, mint 
addigi életünk csillogó 
koronáját!”

Horváth Ferenc jegyzete

Az élet koronája

Hivatalos és jogerős az október 13i választás eredménye

Megalakult a közgyűlés

M85: aszfaltozás és régészet

HORVÁTH FERENC

A képviselők, a polgármester és az alpolgár
mesterek letették az esküt, megalakult hét
főn az új soproni közgyűlés. Ebben a választási 
ciklusban 7 bizottság segíti a testület munká
ját. Megválasztották a részönkormányzatok 
tagjait és elnökeit is.

Az október 13-i önkormányzati 
választás hivatalos eredményét 
dr. Ocsák József, a helyi válasz-
tási bizottság elnöke ismertet-
te. Ezt követően először a kép-
viselők, majd dr. Farkas Ciprián 
polgármester tett esküt. Az új 
polgármester előterjesztésére 
az önkormányzat saját tagjai 
közül két főállású alpolgármes-
tert választott. A titkos szavazás 
eredményeként dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs kapott 
bizalmat. A volt sportfelügyelő 
a sport, az oktatás és a szociá-
lis szféra területéért felel majd. 

Ebben a választási ciklusban 7 
bizottság segíti az önkormány-
zat munkáját. 

A közgyűlésen megválasz-
tották az elnököket, a helyet-
teseket és a tagokat is, majd a 
részönkormányzatokat. A gaz-
dasági bizottság elnöke Tóth 
Éva, az ifjúsági, turisztikai és 
sportbizottságé Abdai Zsolt, 
a jogi és ügyrendi bizottsá-
gé Pongráczné Várnai Mária, a 
költségvetési bizottságé Magas 
Ádám, a kulturális és oktatási 
bizottságé Sass László, a népjó-
léti bizottságé Péli Nikoletta, a 

városfejlesztési bizottságé pe-
dig Mágel Ágost lett. 

A Sopronkőhida–Tómalom–
Jánostelep Településrészi Ön-
kormányzat elnökévé dr. Simon 
Istvánt, a Jereván-lakótelep Tele-
pülésrészi Önkormányzatának 
elnökévé Tóth Évát, a Sopron–
Balf Településrészi Önkormány-
zat elnökévé Péli Nikolettát, a 
Brennbergbánya–Ó-Hermes–

Új-Hermes–Görbehalom Tele-
pülésrészi Önkormányzat el-
nökévé pedig Stöckert Tamást 
választották. A napirendi pon-
tok között szerepelt még a bi-
zottsági és a részönkormányza-
ti tagok eskütétele, a különböző 
illetmények és tiszteletdíjak 
meghatározása, valamint dön-
tés született a képviselők ülés-
rendjéről is.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mint a szorgos han
gyák, úgy dolgoz
nak a robusztus mun
kagépek az M85ös 
gyorsforgalmi út 
Csorna–Sopron kö
zötti szakaszának 
megépítésén. 

– A Nagylózstól Sopron-kelet 
csomópontig tartó szakaszon 
végéhez közeledik a nagy tö-
megű földmunka – mondta la-
punknak Hideg András, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.) kommunikációs igaz-
gatója. – Elkezdődött a nagycen-
ki üzemmérnökség kialakítása 
is, illetve folyamatosan emelik 
be és szerelik össze az előregyár-
tott vasbeton szerkezeteket. Pe-
resztegnél elkészült az autóút 
felett átvezető új vasúti híd, a 
Sopron–Szombathely között já-
ró vonatok már ezen keresztül 
közlekednek.

A tájékoztatás szerint a Sop-
ron-kelet csomóponttól a Tóma-
lomig (Fertőrákos) tartó IV. építé-
si szakaszon folyamatosan zajlik 
a földmunka, illetve a műtár-
gyak kiépítése. A Győr–Sopron 
vasútvonal feletti felüljárónál 
befejeződött a szerkezeti cölö-
pök építése. A 84-es főúton, il-
letve a Harkára vezető úton köz-
lekedők napközben továbbra is 
számíthatnak arra, hogy a te-
herautók áthaladásának idejére 

megállítják a járműforgalmat. 
A Tómalom (Fertőrákos) cso-
mópont környezetében lévő híd-
nál pedig megkezdődött a töltés 
kialakítása.

Sopron számára fontos az is, 
hogy a Tómalomtól a határig tar-
tó úttal (ötödik szakasz) egyidő-
ben az úgynevezett északnyuga-
ti elkerülő is megépüljön. Itt is 
történtek előrelépések, a tervek 
szerint az M85-ös gyorsforgal-
mi út a határátkelő közelében a 

jelenlegi kétszer kétsávos 84-es 
főútra csatlakozik vissza. Meg-
tudtuk, a kiviteli terv elkészíté-
sére és kivitelezésére kiírt köz-
beszerzési eljárás lezárulta után 
a szerződést az SDD Konzorci-
ummal (Dömper Kft., Subterra 
–  Raab Kft. és Pannon-Dopras-
tav Kft.) kötötték meg. Jelenleg 
az ötödik szakaszon tart a terü-
letszerzés és a régészeti feltárás. 
Ennek a szakasznak az átadás ha-
tárideje 2024. június 30.

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510672 • 510617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514205/514206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 0680/204322, 515100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  0630/3855732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 0680/514600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  0620/3959040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508126, 508395, 508392
Telefonos lelki elsősegélyszolgálat     .  .  .  .  .  116123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0680/505678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0680/533533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0680/440141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0640/4949049
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Dr. Fodor Tamás átadta hivatalát a város új 
polgármesterének, dr. Farkas Cipriánnak

Épül az M85-ös gyorsforgalmi út – Nagycenk térségében már aszfaltoznak 
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

A közgyűlés tagjai – első sor (balról jobbra): Csiszár Szabolcs, Juhász Adrienn, Péli Nikoletta, dr. Farkas 
Ciprián, Tóth Éva, Pongráczné Várnai Mária, dr. Simon István. Középső sor: Stöckert Tamás, Abdai Zsolt, 
Magas Ádám, Sass László, Filep Márk, Mágel Ágost. Felső sor: Németh Imre, Supka-Kovácsné Holzhofer 
Tünde, Simon Zoltán, Mayer Nándorné, Jakál Adrienn. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
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Hamarosan téli pihenőre mennek a szökőkutak is

Színes árvácskák

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron Holding egyik meghatározó felada
ta a közterek, parkok virágosítása. Erre minden 
évben kétszer kerül sor: tavasszal és ősszel.

A szép, néhol a nyarat idéző 
időjárást kihasználva javában 
dolgoznak a Sopron Holding 
munkatársai városunk közte-
rein, a parkokban, a körforgal-
makban. Megtudtuk, mostan-
ság az ágyásokba árvácskák, 
tulipán- és nárciszhagymák 
kerülnek, utóbbiak tavasszal 
nyílnak ki és virágoznak. Min-
den évben szeptember végén, 

október elején kiszedik az egy-
nyári virágokat, ezután fel-
rotálják az ágyásokat. Emel-
lett a tápanyag-utánpótlást is 
biztosítják.

Az ágyásokba előre kidolgo-
zott rend alapján kerülnek a 
növények: kontrasztosan ül-
tetnek, vagyis egy élénk szí-
nű árvácskát egy sötétebb szí-
nű követ, illetve a kettő közé 

betesznek egy tulipánhagymát 
is. Az árvácska hidegtűrő virág, 
tehát ősszel is szépen díszít, de 
március–áprilisban kezd igazán 
virágozni. A tulipán és a nárcisz 
időjárástól függően február 
végén, március elején bontja 
szirmait. 

Idén mintegy hetvenezer pa-
lántát ültetnek ki, ebből 40 ezer 
az árvácska, 25 ezer a tulipán, 
2200 a nárcisz, 860 darab pe-
dig díszkáposzta. A munkálatok 
harminchárom helyszínen, kö-
zel 3000 négyzetméteren öt-
venöt virágágyást érintenek. 
Ehhez jönnek még a köztéri 

vázák, illetve a belvárosi virág-
edények. A virágosítás mellett 
folyamatosan gyűjtik be a köz-
utak mellől, a terekről, játszóte-
rekről a lehullott a faleveleket.

Sallay Krisztián, a Sopron Hol-
dig Zrt. zöldterület-gazdálkodási 
divíziójának vezetője lapunknak 
elmondta: az őszi időszakban a 
zöldfelületek öntözőrendszerei-
nek ellenőrzése és téliesítése is 
a feladatuk. A köztéri vizes lé-
tesítmények várhatóan októ-
ber végéig üzemelnek, ezután 
a szökőkutakból, ivókutakból, 
medencékből leengedik a vizet, 
majd befedik a létesítményeket.

A zöldhulladék 
elszállítása
Eljött az ősz, a lombullás és ezzel együtt a 
zöldhulladék begyűjtése. Bár ebben a hónap
ban engedélyezett az égetés, a szakemberek 
a város tiszta levegőjének védelme érdekében 
javasolják: komposztáljuk, vagy várjuk meg, 
amíg a zsákokat elszállítja az STKH.

A szállítások időpontjai hely-
színek szerint: Bánfalva, Ibo-
lya úti lakótelep, Brennbergbá-
nya, Görbehalom: november 4., 
Lövérek: november 5., Fertőrá-
kos, Sopronkőhida, Tómalom, 
Jánostelep, Golgota: november 
11., Aranyhegy, Ravazd utcai la-
kótelep, Pihenőkereszt, Balfi ut-
ca, belváros: november 12., Ku-
rucdomb, Deák tér, Kőfaragó 
utcai lakótelep: november 18., 
Virágvölgy, Jereván-lakótelep: 
november 19., Ágfalvi lakótelep: 
november 21.

A városrészek felosztásáról 
részletes információk a www.
stkh.hu oldalon találhatók.

Akiknél nagyobb mennyiség 
gyűlik össze, a Harkai úti kom-
posztálótelepen is lerakhatják 
a zöldhulladékot. A soproni-
ak évente hatszor, alkalman-
ként legfeljebb 300 kilogramm 
mennyiséget vihetnek ki ingye-
nesen. A telepen a lakcímkártya 
bemutatása után követni kell a 
személyzet útmutatását, és a 
hulladékot saját magunknak 
kell lerakni.

Zöld Sopron

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TÉRINFORMATIKUSI 
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:     
• felsőfokú műszaki végzettség,
• Autodesk programok felhasználói szintű, adatbázisok, nyílt forráskódú térinformatikai szoftverek ismerete, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
•  földmérő–földrendezői szakirányú vagy településrendezési és fejlesztési szakirányú végzettség, 
• angol és/ vagy német nyelvtudás.

Munkakör fő tartalma:
• Az önkormányzat térinformatikai rendszerének felépítése, működtetése.
• A kiépített rendszer segítségével az érdeklődő ügyfelek tájékoztatása, a szükséges kivonatok elkészítése.
• A településrendezéssel kapcsolatos és egyéb típusú információk adatbázisszintű kezelése.
• A rögzített adatok és az alaptérkép aktualizálása. Takarnet rendszer használata.
• Közreműködés a szabályozási tervek készítésében, a város digitális közműnyilvántartásának kezelésében.

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

arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

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

A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Tóth Gábor osztályvezetőtől a 99/515–461-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. november 11-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni: „Térinformatikus”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. november 27-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok 
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

 Az állás betölthető: 2019. december 1. napjától. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Idén mintegy hetvenezer palántát ültetnek ki a Sopron Holding munkatársai FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Soproni lokálpatrióták egy lelkes és elszánt csoportja minden év őszén fel-
keresi a város katolikus és evangélikus temetőit. A temetőkarbantartás ke-
retében azoknak a neves soproniaknak a sírjait teszik rendbe, akiknek már 
nincs élő családtagjuk. Vallják, attól még, hogy nincsenek hozzátartozóik, 
nem kell, hogy gondozatlan legyen a nyughelyük. Az elmúlt héten a Szent 
Mihály-temetőbe látogattak ki, október 24-én 15 órától az evangélikus te-
metőbe várják az önkénteseket. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sírokat gondoznak

– A víz kérdése összeköt, mert a Föld víz-
készleteit együtt használjuk, ezért együtt 
vagyunk felelősek azok mennyiségének és 
minőségének megőrzéséért – mondta Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter az elmúlt héten Budapesten tartott Víz 
Világtalálkozón. A tárcavezető a tanácsko-
zást lezáró felszólalásában kiemelte: a víz-
kérdés olyan ügy, amelyet vagy közösen 
nyerünk meg, vagy közösen fogunk elve-
szíteni. Magyarország elkötelezett a vízzel 
kapcsolatos jövő tervezésében, ezt mutat-
ja, hogy a világtalálkozó fővédnöke Áder 
János köztársasági elnök.
A konferencián bemutatott Budapest fel-
hívásban megfogalmazták azokat az üze-

neteket és akciókat, amelyekkel a nemzet-
közi közösség képes megelőzni a közelgő 
vízválságot. Ahogyan azt a dokumentum-
ban is írják, ösztönözni kell a vízgazdálko-
dással kapcsolatos beruházásokat, elsősor-
ban azokat, amelyek segítik a vízbiztonság 
növelését.
A tanácskozáson a világ politikai döntés-
hozói, vízügyi szakemberek és tudósok, va-
lamint a finanszírozási intézmények képvi-
selői együttesen és a legmagasabb szinten 
foglalkoztak a globális vízválság megelő-
zésével és a vízügyi problémák rendezésé-
vel. A találkozó iránt kiemelt volt az érdek-
lődés, 118 országból több mint 2400-an 
regisztráltak. (mti)

Jövőnk záloga a víz

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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1994
Gellér Sándor a Sopron 
új edzője
Siralmasan szerepel a férfi 
kosárlabda Zipfer Szuper 
Ligában, meg a honi bajnok-
ságban a Soproni Ászok kosár-
labdacsapata. Az őszi szezon-
ban immár tizenkét meccsen 
buktak el a kékek. A sorozatos 
vereségek okán a városban jó 
ideje Sterbenz László vezetőedző 
menesztéséről suttognak, s a 
bennfentesek nem is tévedtek: 
szombat délelőttre sajtótájékoz-
tatót hívott össze a klubvezetés, 
melyen Németh Árpád klubel-
nök bejelentette Sterbenz levál-
tását, és egyben bemutatta az 
új szakvezetőt, Gellér Sándort, 
aki a Budapesti Honvéd 113-szo-
ros válogatottja volt, legutóbb 
pedig a Zala Volán női együt-
tesénél dolgozott. Az egyesület 
első számú vezetője szerint, ki 
egyben a főszponzor Soproni 
Sörgyár igazgatója is, a szakmai 
problémák mellett olyan morá-
lis válság alakult ki az Ászoknál, 

mely azonnali cselekvést köve-
telt. A színfalak mögött hetek 
óta elemezgetjük az együt-
tes szereplését, produkcióját, s 
vizsgálódásaink nyomán nyil-
vánvalóvá lett, hogy a gárda 
irányítása kicsúszott Sterbenz 
László kezéből. A szakmai uta-
sításokat nem tartották be, tak-
tikai feladataikat önkényesen 
értelmezgették a játékosok. 
Felbomlott a fegyelem, lassan 
anarchikus állapotok alakultak 
ki, ám az edző annak ellenére 
sem torolta meg a fegyelmezet-
lenségeket, hogy a konfliktusok 
kezelésében egyértelműen szá-
míthatott volna az elnökség 
támogatására. Jelenleg is zaj-
lik két fegyelmi eljárás, még 
pedig Rakolczai, illetve a szerb 
Karadzsics ellen – mondotta a 
klub elnöke. (Magyar Nemzet)

1969
Eladó autó
403-as Moszkvics személy-
gépkocsi igényesnek eladó. 
Ugyanott csehszlovák fonott, 

mély, megkímélt gyermekkocsi 
szintén eladó. Cím a hirdetőben. 
(hirdetés a Kisalföldben)
Komoly szándék 
Harminchat éves, józan életű, 
középmagas, barna, házzal és 
gyümölcsössel, valamint 50 
ezer forint készpénzzel rendel-
kező falusi legényember meg-
ismerkedne házasság céljából 
rendes, házias, falusi életet ked-
velő lánnyal vagy özvegyasz-
szonnyal 35 éves korig. „Komoly 
szándék” jeligére a kiadóba. 
(hirdetés a Kisalföldben)
 
1919
Közrend elleni kihágás
A soproni törvényszék Tóth 
Gyula városi biztos felesége 
fölött ítélkezett. Tóthné augusz-
tus elsején a kenyérgyár udva-
rán a következő kijelentést 
tette: „Szamuely derék, becsü-
letes ember, kár, hogy meg kel-
lett halnia. Még tízszer ennyi 
embert kellett volna felakasz-
tania, akkor nem következtek 
volna be a mostani állapotok. 

No, de van még nyolcvan ember 
Sopronban, aki a várost lángba 
fogja borítani.”. A törvényszék 
Tóth Gyulánét közrend elleni 
kihágásban mondotta ki vét-
kesnek, és ezért hatheti fegyház-
zal és száz korona pénzbünte-
téssel sújtotta. (Nemzeti Újság) 
Szénhiány a Bányászati 
Főiskolán
Az ideiglenesen Sopronban 
működő Bányászati és Erdészeti 
Főiskolán az 1919–1920. I. fél-
évi beíratások bizonytalan 
időre elhalasztatnak. A főiskola 
ugyanis szénkészletekkel nem 
rendelkezik, és a szénszállítás 
a közeli jövőben alig indulhat 
meg, az oktatás folytonossága 
tehát a fűtőanyag hiánya miatt 
nem volna biztosítható. Ennek 
következtében az új tanév 1920. 
március 1-je előtt előre látható-
lag nem lesz megkezdhető. A 
rendes- és pótvizsgálatok azon-
ban folytatólagosan megtartat-
nak. (8 Órai Újság)  
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Különleges atmoszféra, igazi művészi élmény

XX. Őszi Tárlat

PLUZSIK TAMÁS

A festészet napján, október 18án nyílt meg 
a Festőteremben a XX. Őszi Tárlat, melyen 
negyvenhat művész alkotása látható.

– A jubileumi őszi tárlat több 
különlegességet is tartogat szá-
munkra – mondta köszöntőjé-
ben dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere. – Hazánkban rit-
kán rendeznek olyan kiállítást, 
ahol egyszerre találkozhatunk 
professzionális és műkedvelő 
alkotókkal. Ez a mai tárlat olyan 
különleges hangulatot sugároz, 
amely tovább fokozhatja szá-
munkra a képzőművészeti al-
kotások adta művészi élményt. 

– Személy szerint számom-
ra is nagy öröm, hogy néhány 
év szünet után ismét megren-
dezésre került ez a tárlat, hisz 
a képiség a digitális techni-
ka megjelenésével az utóbbi 
évtizedekben hihetetlen me-
tamorfózison ment keresz-
tül – hangsúlyozta Tóth Csaba 
Munkácsy-díjas festőművész. 
– Úgy látom és úgy gondolom, 
hogy az itt kiállító alkotók 

ennek az átváltozásnak egy-egy 
kaleidoszkópszerű kristálysze-
letét mutatják fel munkáikban. 

Tóth Csaba a kiállítást szer-
vező Pro Kultúra felhívására 

beérkezett összesen 150 kép-
zőművészeti alkotás közül vá-
lasztotta ki azt a mintegy hat-
van művet, amelyet végül a 
jubileumi tárlaton bemutatnak.

A kiállítás, melyet Soltra E. Ta-
más szobrász- és éremművész 
nyitott meg, november 3-ig lá-
togatható, hétfő kivételével 
naponta 10 és 18 óra között a 
Festőteremben. 

A víg özvegy

Festői nap  
a Handlerban

PLUZSIK TAMÁS

Szombaton tartották A víg özvegy című Lehár 
Ferenc nagyoperett premierjét a Petőfi Szín
házban. A soproni társulat nyáron már a bar
langszínházban németül bemutatta a darabot. 

A víg özvegy Lehár Ferencnek, 
Sopron díszpolgárának talán az 
egyik legsikeresebb alkotása, ez-
zel robbant be a műfaj legna-
gyobb egyéniségei közé. Másfél 
évtizeddel ezelőtt Zsadon And-
reát, az előadás mostani rende-
zőjét láthatta és hallhatta a sop-
roni publikum Glawári Hanna 
szerepében, melyet most kettős 
szereposztásban Benedekffy Ka-
talin és Vörös Edit alakít.

– A barlangszínházi német 
nyelvű előadásokat leszámít-
va most rendezem először 

ezt az operettet, ami azért kü-
lönösen érdekes számomra, 
mert játszom is a darabban. 
Pri tschitsch pontevedrói ezre-
des feleségét, Praskowiát alakí-
tom, de emellett Bíró Nórával 
együtt a díszleteket tervezésé-
ben is részt vettem, valamint 
a magyar szöveg átdolgozását 
is én végeztem el – fogalma-
zott a szombat esti nagy sike-
rű premiert követően a Jászai-
díjas Zsadon Andrea. 

Külön érdekessége az elő-
adásnak, hogy Njegus követségi 

titkár szerepét a 92 éves Bara-
nyi László alakítja, aki ezzel az 
előadással a 63. színházi sze-
zonját kezdte el. – Csak akarat 
kell a tehetség mellé, figyelem 
és tanulás, és örök, soha nem 
csüggedő szorgalom. Ezt javas-
lom a fiatalabb generációknak, 
és akkor ők is aktív és boldog 
öregemberek lesznek – nyilat-
kozta a Família Kft. című te-
levíziós sorozatból is ismert 
színművész. 

A főbb szerepekben (az em-
lítetteken kívül) Szolnoki Ti-
bort, Füredi Nikolettet, Józan 
Vivient, Domoszlai Sándort, 
Varga Donátot, Ujvári Ger-
gelyt, Papp Attilát, Marosszéki 
Tamást, Szabó Lászlót, Szupper 
Fannit, Ács Tamást, Simon And-
reát és Savanyu Gergelyt láthat-
ja a közönség.

Több száz – általános is közép-
iskolás – diák vett részt a Sopro-
ni Szakképzési Centrum Hand-
ler Nándor Szakképző Iskolában 
az elmúlt pénteken megtartott 
12 órás alkotónapon. Az idei té-
ma Sopron művészete, művé-
szettörténete, minden, ami Sop-
ronban művészet volt. A fiatal 
alkotók különféle technikával 
– például zsírkrétával, vizes bá-
zisú festékkel – dolgoztak.

Az elkészült képeket ezen a 
héten a Handler-iskolában le-
het megtekinteni, a kiállítást 
Králik Tibor, a Soproni Szak-
képzési Centrum főkancellára 
nyitotta meg. Magyarországon 
2002. óta október 18. a festészet 
napja. A Handler-iskola művé-
szeti munkaközössége Szent Lu-
kácsra, a festők patrónusára is 
emlékezve minden évben meg-
szervezi a festői napot. 

Kultúra, művészetek

A víg özvegy című előadással a soproni alkotók őrzik az operett gyökereit, 
szépségét, arisztokratikus légkörét FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Összesen 150 alkotás közül választotta ki Tóth Csaba azt a mintegy hatvan 
művet, amelyet bemutatnak a tárlaton FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Az SC Sopron hazai pályán játszott 1–1es 
döntetlen a Vitnyéd ellen a megyei labdarú
góbajnokság legutóbbi fordulójában. A tabel
la utolsó helyén álló SFAC az utolsó előtti Lé
bényhez látogatott, de pont nélkül távozott.

Megyei I. osztály: 
SC Sopron – Vitnyéd: 1–1
Harcos, küzdelmes első félidőt 
láthatott a szép számú közön-
ség. A soproni csapat kezdemé-
nyezőbb volt, sokat birtokolta 
a labdát, de az igazán veszé-
lyes gólhelyzetek hiányoztak. 
A második félidőre feljavult 
Takács Gábor legénységének 

játéka, a cserék lendületet hoz-
tak. A 70. percben szép táma-
dást követően Baranyai Nor-
bert beadására Tóth Adrián 
érkezett és fejelte a kapuba 
labdát (1–0). 

Sokáig nem örülhettek az 
előnynek, ugyanis a 77. percben 
szögletből voltak eredményesek 
a vendégek (1–1).

Lébény–SFAC 1900: 3–0
A két sereghajtó együttes közül 
az első félidő végén a Lébény 
egy jól eltalált szabadrúgással 
szerezte meg a vezetést. A má-
sodik játékrészben a soproniak 
mindent egy lapra feltéve pró-
bálták a győzelmet megszerez-
ni. A hazai alakulat – a kontráik 
révén – kihasználta a vendég vé-
delem hibáit, ésmég tovább nö-
velte előnyét.

Megyei II. osztály
Szany SE – SVSE–GYSEV: 0–3
A találkozót remekül kezdték 
a soproniak, a 4. percben Papp 
László János gyönyörű góljával 
megszerezték a vezetést, majd 

Tama Norbert hatalmas szabad-
rúgás találatával 2 gólos előny-
nyel vonultak a vendégek a fél-
idei szünetre. 

A második játékrészt is az 
SVSE kezdte jobban, és az el-
ső szöglet után Mihályi Ist-
ván bólintott a szanyiak ka-
pujába, így 0–3-ra módosult 
az eredmény. 

Megyei III. osztály
Balf–Sopronhorpács: 4–1

Öregfiúk
SC Sopron – Rábacsanak KSE: 3–0

Női labdarúgás
SC Sopron – MLE R-BUS: 1–16

Felemás focihétvége Tollaslabda-
bajnokság

Edith élete a futás

Városunkban rendezték az országos III. osztá
lyú tollaslabda csapatbajnokság első fordulóját. 
A soproni játékosok mellett a Győr, a Tapolca 
és a Veszprém II. tollaslabdázói léptek pályára.

Kocsis Attila, a Soproni Tollas-
labda Egyesület elnöke elmond-
ta: a harmadosztályban idén is 
arra számít, hogy eredménye-
sen tudnak szerepelni, ugyan-
akkor feljutni nem szeretnének.

– 2014-ben kezdtük a csapat-
bajnokságot, és mindjárt az első 
évben feljutottunk a másodosz-
tályba – mondta Kocsis Attila. 
– Azonban rá kellett jönnünk, 
hogy az már egy más dimen-
zió, komolyabb csapatlétszá-
mot, nagyobb játékerőt igé-
nyelne, erre jelen keretek között 

nincs lehetőségünk. A harmadik 
vonalban viszont esélyesek va-
gyunk a bronz-, esetleg ezüst-
érem megszerzésére, ez is ko-
moly siker lenne a szezon végén 
az egyesületünk részéről.

A csapatbajnokság fordu-
lóiban egy játéknapon mind 
a négy együttes megmérkő-
zik egymással. Egy-egy csapat-
mérkőzés öt meccsből áll: női 
és férfi egyes, női és férfi pá-
ros, valamint vegyes páros ta-
lálkozókon dől el a bajnoki pon-
tok sorsa. 

KÖVES ANDREA

„Minden a fejben 
dől el!” Ez lehetne 
a mottója a sopro
ni dr. Ercsényi Edith 
senior futónak, aki 
legutóbb az olasz
országi veterán atlé
tikai Ebn remekelt. 
Holott 30 éve orvo
sai szerint egyáltalán 
nem futhatna.

A találkozónkra kipirulva, edző-
ruhában érkezik: kőkemény 
edzéstervet tart a nyugdíjas 
gyógyszerész. Jövőre lesz 70 
éves, alig várja a kerek évfordu-
lót, mert akkor jobb esélyekkel 
indulhat a senior atlétikai verse-
nyeken, bekerül ugyanis a 70–74 
évesek kategóriájába. Pedig har-
minc évvel ezelőtt egy súlyos, 
későn diagnosztizált kalciumhi-
ányos állapot miatt nem kerül-
hette el a csípőprotézis-műté-
tet. Orvosai akkor azt mondták: 
búcsúzzon el a futástól, örüljön, 
ha tud majd sétálni. Edith szép 

lassan mégiscsak visszatért a fu-
táshoz. A műtét után tíz évvel 
egy ismerőse hívta fel a figyel-
mét az orvos olimpiára. Érez-
te, hogy ez lehetne az ő nagy 
visszatérése, így talált rá Giczy 
József atlétikaedzőre, később 
Kocsó Mihály erőnléti edzőre. 
Az elmúlt két évtizedben több 
orvosolimpián, senior világ- 
és Európa-bajnokságon ért el 
sikereket. 

– Három évvel ezelőtt feltűnt, 
hogy kissé sutább a mozgásom, 
többször is elestem, ha terepen 

futottam – mesélte a senior at-
léta. – A jobb lábam három 
centivel megrövidült, elkerül-
hetetlen lett egy újabb csípő-
protézis-műtét, amelyet tavaly 
májusban végeztek el. A kezelő-
orvosom megtiltotta a futást, de 
fél év múlva már a pályán kö-
röztem. Született közöttünk egy 
megállapodás: minden versenyt 
egy alapos vizsgálat követ, és 
ha az orvosom mindent rend-
ben talál, áldását adja a továb-
bi futásra.

Ezután vett részt a velencei 
Európa-bajnokságon, ahol a 
4×400 méteres női váltó tag-
jaként ezüstérmet szerzett, 
ugyanezen a távon egyéniben 
bekerült a döntőbe. Szeretne 
jövőre kijutni Portugáliába az 
orvos olimpiára, 2021-ben pe-
dig a japán senior olimpiára és 
a finnországi Eb-re. A versenyek 
anyagi hátterét saját magának 
kell előteremtenie, így nyugdí-
jasként is dolgozik a sok edzés 
mellett. Bízik abban, hogy a jö-
vőben ez változik, hiszen ő is, 
mint az összes senior sportoló, 
követendő példát mutat a jövő 
nemzedékének.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐI 
határozatlan idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

Előnyt jelent:
• német nyelv tárgyalási szintű ismerete,
• műszaki gyakorlati tapasztalatok,
• projektmenedzsment tapasztalatok.

Munkakör fő tartalma:
• részt vesz a területét érintő önkormányzati költségvetésben jóváhagyott beruházások, 

fejlesztések, felújítások előkészítésében, bonyolításában, műszaki ellenőrzésében.

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

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

A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Schekulin Nándor városi főmérnöktől a 99/515–476-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. november 11-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni: „Beruházási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2019. november 27-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. 
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. 
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a 
GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

 Az állás betölthető: 2019. december 1. napjától. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Az SC Sopron e-sport egyesület szervezé-
sében Sopronban először tartanak számí-
tógépes labdarúgó-bajnokságot. A FIFA 20 
kupa következő fordulója október 26-án, 
szombaton reggel kilenc órától lesz. A hely-
szín: Smau Garden&Pub. 

De mi is az a FIFA 20? A résztvevő játéko-
sok számítógépen futó videójátékban egy 
az egyben, egymás ellen játszanak labda-
rúgó-mérkőzést. A végső győztes elisme-
rése mellett kiosztják majd a legjobb sop-
roni játékos címet is.

FIFA 20 kupa Sopronban

A Gárdonyi-iskolában négy pályán rendezték meg 
a tollaslabda ob soproni fordulóját  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Dr. Ercsényi Edith  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az SC Sopron hazai pályán döntetlent játszott a Vitnyéd ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Komoly hazai és nemzetközi éremkollekcióval 
rendelkezik a hőlégballonversenyző Becz Ri
ta. A soproni hölgy idén megnyerte a női Kö
zépEurópa kupát, a tavalyi hazai bajnokság
ban ezüstérmet szerzett.

– A hőlégballonversenyeknél 
az lesz a legsikeresebb, az éri 
el a legjobb helyezést, aki egy 
adott, előre meghatározott 
célponthoz a legközelebb tud 

dobni a kosárból egy „marker” 
nevű jelölő szalagot  – mondta 
Becz Rita. – Rengeteg gyakor-
lás szükséges ahhoz, hogy pon-
tosan tudja az ember, milyen 

magasságban kell megkezdeni 
a süllyedést, hogy használjuk ki 
legjobban a szelet ahhoz, hogy 
minél pontosabban tudjuk irá-
nyítani a hőlégballont és meg-
közelíteni a célpontot. Fejben 
nagyon ott kell lenni egy-egy 
versenyen, hirtelen kell dönté-
seket hozni, alkalmazkodni a 
szélirány és -erősség változá-
saihoz. Összetett feladat hárul 
a pilótára egy ilyen versenyen, 
de az elmúlt években komoly 

rutint szereztem, szeretem a 
kihívásokat.

A versenyző, aki egyben a Kai-
ser Ballon Klub Sportegyesület 
elnöke is, hozzátette: a szinte 
állandó szél miatt Sopron nem 
igazán ideális terep a hőlégbal-
lonozásra. A klub tagjai leggyak-
rabban Újkérig mennek, ott már 
kedvezőbbek a repülési viszo-
nyok. Magyarországon Szeged 
mellett szokták megrendezni a 
nemzeti bajnokságot, ami nyílt 

verseny, hiszen külföldiek is ne-
vezhetnek. Így egyszerre ren-
dezik meg a honi bajnokság 
mellett a Közép-Európa kupát 
– Becz Rita ez utóbbit nyerte 
meg idén, tavaly pedig a hazai 
versenyzők mezőnyében ért el 
második helyezést.

A Kaiser Ballon Klub Sport-
egyesület várja azok jelentkezé-
sét, akik szívesen kipróbálnák a 
hőlégballonos repülést Sopron 
térségében.

LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Október 24., csütörtök 
14.30 Halász Miklós 
Sporttelep
Városi alapfokú 
középiskolai kispályás 
labdarúgóbajnokság 
V–VI. korcsoport

Kosárlabda
Október 24., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Fenerbahce SK

Október 25., péntek  
19 óra, Krasznai Ferenc 
sportcsarnok
Soproni MAFC 
– Újpest MT

Október 27., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Atomerőmű 
KSC Szekszárd

Teke
Október 27., vasárnap 
10 óra, Győri 
úti tekepálya
Turris SE Sopron 
– Szany SE

Október 28., 30., 
hétfő, szerda  
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgóbajnokság

Labdarúgás
Október 30., szerda  
18 óra, városi stadion
SC Sopron 
– Budafoki MTE

›

Érmes hőlégballonos
Sport

Egy hőlégballonverseny rendkívül látványos. A soproni Becz Rita magyar bajnoki ezüstérmes és megnyerte a Közép-Európa kupát is.

Sikeresen szerepeltek a Shotokan Tigrisek 
SE versenyzői Keszthelyen, a Budo Karate 
of Hungary szövetség IV. Keszthely kupá-
ján. A soproni sportolók 4 arany-, 3 ezüst-, 
6 bronzérmet szereztek. A gyerek kata csa-
pat (Páll-Nemes Arianna, Gáncs Nóra, Ha-
lász Kornél) a dobogó legfelső fokára áll-
hatott. Egyéni számokban sem vallottak 
szégyent a gyerekek. Páll-Nemes Arianna 
saját korosztályában első, felnevezésben 
pedig harmadik helyet szerzett. Réthy Lilla 
középhaladó kategóriában harmadik, fel-
nevezésben második lett. Gáncs Nóra sa-
ját korcsoportjában a dobogó 2., felneve-

zésben a 3. fokára állhatott. Halász Kornél 
saját korosztályában könnyedén nyert, a 
nagyobbak közül pedig egy bronzérem-
mel tért haza. 
Az ifjúsági korosztályban Gáncs Dávid 
hosszú ideje sérüléssel küzd, így csak ka-
tában indult, a 14–15 éves haladó csoport-
ban 3. lett, míg a felnevezésben az időseb-
bek között aranyérmet szerzett. Gergácz 
Péter katában harmadik lett, míg kumi-
tében második helyet ért el. Az egyesü-
let vezetője, Gáncs Krisztián shiai vezető-
ként, Szalai László sarokbíróként segítette 
a versenyt.

Karate éremeső Keszthelyen

Vasárnap Kaposváron folytatja a Sopron KC

SKC: hazai vereség
Fontos győzelmek

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vereséggel folytatta szereplését a férfi NB I. A 
csoportos kosárlabdabajnokságban az SKC. 
Sabáli Balázs együtteséből két meghatározó 
játékos is kiesett, így hiába kezdett jól a Zala
egerszeg ellen, végül alulmaradt hazai pályán.

A soproni együttes egyik magas 
embere, Christian Jones édes-
anyja betegsége miatt hazauta-
zott, így nélküle kezdték meg a 
mérkőzést a csapatok. A baj pe-
dig nem járt egyedül: a találko-
zó első félidejében megsérült 
Rivers, aki nem tudta folytatni 
a játékot. 

Ezzel együtt kiválóan kezdett 
a soproni együttes, Cartert nem 
tudták tartani a palánk alatt a 
zalai játékosok, rengeteg ponttal 

és lepattanóval vitte hátán a csa-
patot. Az első félidőben jobbára 
az SKC akarata érvényesült, 14 
egységgel is vezettek a hazaiak, 
ebből a nagyszünetre 12 pont 
maradt (46–34).

A harmadik negyedben meg-
fordult az addigi koreográfia: a 
ZTE kiválóan kezdett, egy pont-
ra felzárkózott, majd a korábbi 
zalaegerszegi kosaras, Bernard 
Thompson percei következtek, 
zsákolása után öt egységgel 

ismét az SKC vezetett. A meccs 
végén azonban óriási formába 
lendült a vendégcsapat, az utol-
só negyedben 29 pontot dobtak, 
a fáradó, létszámhiánnyal küz-
dő SKC pedig sokat rontott tá-
madásban, így végül 13 ponttal 
a zalai csapat nyerte a nyugati 
rangadót. A végeredmény: SKC 
– Zalakerámia ZTE KK: 78–85.

– Jones kiesésével át kellett ala-
kítanunk a stratégiát, a csapat jól 
reagált erre, jól kezdett, de Ri-
vers kiesése után már nem tud-
tuk megtartani az előnyünket 
– mondta Sabáli Balázs vezető-
edző. – Bízom benne, hogy nem 
lesz súlyos a sérülése, és nem kell 
újabb kulcsjátékost pótolni.

Az SKC vasárnap 18 órától a 
Kaposvári KK otthonában lép 
parkettre.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Euroligában győ
zelemmel kezdte, 
majd a bajnokság
ban is sikerrel foly
tatta szereplését a 
Sopron Basket. Gás
pár Dávid tanítvá
nyai őrzik szezonbeli 
veretlenségüket.

A francia bajnok Montpellier 
otthonában kezdték meg sze-
replésüket az idei Euroliga ki-
írásban a Sopron Basket kosaras 
hölgyei. A két fiatal átlagélet-
korú csapat mérkőzésén a sop-
roniak szempontjából alakult 
jobban a forgatókönyv: Jelena 
Brooks kiváló játékával az ele-
jétől kezdve a vendégek dik-
tálták a tempót, és szünetre 14 
pontos előnyt szereztek. A játék 

képe a folytatásban sem válto-
zott, „Jeca” és Crvendakic 16–16, 
Határ Bernadett pedig 14 pon-
tot szerzett. A végeredmény: 
BLMA Montpellier – Sopron 
Basket: 53–66.

A bajnokságban a megyei 
rangadó keretében Győrbe uta-
zott vasárnap a Sopron Basket. 
Az első félidőben úgy tűnt, meg-
szakad a csapat idei veretlensé-
ge, kihagyott a soproni védelem, 
a győriek pedig sok pontot ér-
tek el az első két negyedben, a 
szünetben 9 egységgel vezettek. 
A nagyszünet után aztán más 
sebességi fokozatba kapcsolt 
a Sopron Basket: címvédőhöz 
méltóan szinte alig engedte ko-
sarat szerezni a hazaiakat, akik a 
harmadik negyedben mindösz-
sze 5 (!) pontra voltak képesek. 
January eddigi legjobb teljesít-
ményét nyújtotta soproni mez-
ben, mellette Határ Bernadett 
ismét kiválóan játszott, a két jó 

formában lévő csapat csatáját 
pedig végül a soproni hölgyek 
nyerték. A végeredmény: UNI 
Győr MÉLY-ÚT – Sopron Bas-
ket: 53–59.

– Az Euroliga-meccsen ara-
tott győzelemnek nagyon örü-
lök. A kezdeti izgalmak után 
megnyugodtunk, fontos volt a 
jó kezdés, igaz, sok időnk nem 
volt ünnepelni – mondta Gás-
pár Dávid vezetőedző. – A Győr 
ellen nagy csatát vívtunk, óriá-
si energiákat kívánt a kulcsjáté-
kosaik kikapcsolása. A hazaiak 
jó ritmusban játszottak, főleg a 
meccs első felében, szünet után 
azonban agresszív csapatvéde-
kezéssel sikerült megfordítani 
a meccset.

A Sopron Basket csütörtökön 
18 órától a török Fener bahce 
csapatát fogadja, vasárnap es-
te 6-tól pedig szintén hazai pá-
lyán következik a Szekszárd el-
leni rangadó.

Az SKC-ból két kulcsjátékos is kiesett, így kikapott a ZTE-től FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu emailcímre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Az ember számára 
a legszűkösebb 
keretek között 
is legalább két 

választási lehetőség 
van: vagy elfogadja 
az adott helyzetet, 

amiben él, vagy 
föllázad ellene.”

Galgóczi Erzsébet  
(magyar író )

KÖNYVAJÁNLÓ

Galgóczi 
Erzsébet:  
A közös bűn

1956. november 8án éjjel 
két fiatalember kér szállást 
Sokaraiék tanyáján, kőhaj
tásnyira a nyugati ország
határtól. Másnap reggel 
egyiküket bezúzott fejjel, 
holtan találják. Hónapok 
telnek el, mire lassanként 
megindul a nyomozás a ti
tokzatos gyilkosság ügyé
ben. A tanúk vallomásai, 
a mellékszereplők elbe
szélései – bár közvetle
nül nincsenek kapcso
latban Sokoraiékkal – az 
ő életük hátterét is meg
világítják.

›

125 évvel ezelőtt, 1894. ok
tóber 11én hunyt el Sop
ronban Bruckner Gott lieb 
gazdapolgár, nemzetőr, a 
19. századi Sopron króni
kása. Sopronban született 
1813. december 13án.

80 évvel ezelőtt, 1939. ok
tóber 11én hunyt el Buda
pesten Töpler Kálmán, Sop
ron város polgármestere 
(1902–1918), országgyűlési 
képviselő (1918–1919, 1926–
1930). Sopronban született 
1861. július 5én.

165 évvel ezelőtt, 1859. 
október 10én Vajdarétsa 
községben (Fogaras me
gye) született polichnai báró 
Boeriu János altábornagy, a 
soproni háziezred parancs
noka, a Katonai Mária Teré
ziarend lovagkereszt tulaj
donosa. Brassóban hunyt el 
1949. április 12én.

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

Ez történt 
Sopronban

Csicsics Gergő orvosdiagnosztikai berendezéseket is tervez

Ígéretes dizájner
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézetének végzős hall
gatója, Csicsics Gergő kapta meg 
idén a Magyar Formatervezési Dí

jat. A diákkategória nyertese egy gyógyászati 
termékcsalád formatervezésével érdemelte ki 
az elismerést.

Gergő a formatervező szak mes-
terképzését záró diplomamun-
kája révén került kapcsolatba az 
orvosdiagnosztikai berendezé-
seket fejlesztő céggel. A gyártó 
egy termékcsaládjának néhány 
tagját álmodta újra. 

– Témavezetőm, Zalavári Jó-
zsef hozott össze a nemzetkö-
zi hírű céggel – mesélte az ifjú 
tervező. – Kiváló együttműkö-
dés alakult ki az ő formaterve-
zőjükkel, Bendzsel Tamással, 
aki végül a külső konzulensem 
is lett. Egy moduláris képalkotó 
berendezés újragondolása volt 
a feladat. A következő generá-
ció igényeinek megfelelően kel-
lett megalkotnom a formatervet 
– a jövőben várható változások 
figyelembevételével. 

Amellett, hogy a terveknek 
meg kellett felelniük az ergo-
nómiai követelményeknek, 
fontos szempont volt a régi de-
sign értékeinek átörökítése, il-
letve annak a megfogalmazása, 
hogy a tervező milyen érzület-
beli változást szeretne a gyártó-
nál előidézni. 

– Mivel az orvosi vizsgálat 
többnyire nyomasztó légkörben 
zajlik, szerettem volna, ha az új-
ratervezett gép nyugtató hatást 
vált ki – folytatta a tehetséges 
fiatalember. – Optikai trükkö-
ket alkalmaztam annak érdeké-
ben, hogy a műszer ne tűnjön 
annyira robosztusnak. Szintén 
emiatt döntöttem a zöld szín 
mellett, amivel azt a fajta vál-
tozást is igyekeztem kifejezni, 

hogy itt egy olyan gyártóról 
van szó, amely –  a felhasználó 
igényei mellett – már a környe-
zetvédelmet is fontosnak tartja. 
A zsűri többek között a tervem 
megvalósíthatóságát méltá-
nyolta, hiszen úgy tekintettem 
a feladatra, mintha egy valódi 
megrendelés lenne.

Az ígéretes tervező szeretné 
minél több területen kipróbálni 
magát. Jelenleg 
egy hajókat 
gyártó vál-
lalkozásnál 
tölti a próba-
idejét, de a 
bútorterve-
zésről sem 
mond le, 
hiszen az a 
szíve csücs-
ke. Tavaly 
ő tervezte 
a Magyar 
A s z t a l o s 
Tanulmá-
nyi Ver-
seny min-
t a b ú t o -
rát ,  és 
idén is 

őt  bízták 
meg ezzel a 
feladattal. 
S z i n t é n 
a múlt 
é v b e n 
n y e r -
te meg 
G e r g ő 

az Inno-
W o o d 
w o r k -

s h o p o t 
egy fit-

n e s z -
e s z k ö z 

rétegelt le-
mezre va-

ló átiratával. 
Sok helyen 
lehetett ol-

vasni arról is, 
hogy Pető Bor-

bálával és Surá-
nyi Vanesszával 

közösen kitalált 
egy olyan lapra 

szerelt bútor-
családot, amit 
kötéllel lehet 
összerakni.

Soproni fiatalok

MADARÁSZ RÉKA

A 135. tanévet kezdték meg a Sopro-
ni Szakképzési Centrum Fáy András 
Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szak-
gimnáziumában. Az évforduló alkal-
mából az iskola vezetősége és taná-
ri kara szinte minden hónapra készül 
valamilyen programmal.

Az elmúlt hetekben alapították meg a Fáy 
Öregdiák Társaságot, ami a facebook kö-
zösségi oldalon azóta már többszáz tagot 
számlál. Mivel a ma már nyugállomány-
ban lévő igazgatóhelyettes és testnevelő-
tanár, Székely Csaba idejében virágzott a 
túrázás, a tanár úr vezetésével túrát szer-
veztek, és ültettek egy facsemetét az is-
kola elé. A programot hagyományteremtő 
szándékkal minden év harmadik hétvégé-
jén szeretnék megismételni. Novemberben 
takarékossági világnapra és szakmai nap-

ra készül az intézmény, továbbá saját di-
ákjainak szakmai versenyt szervez. A ter-
vek szerint a gazdasági élet szereplői és a 
felsőfokú oktatási intézmények képviselői 
lesznek a meghívott előadók.
– A beiskolázási kampány részeként a 7–8. 
osztályos fiúknak évente megrendezzük a 
Fáy labdarúgótornát – tudtuk meg Sipos-
né Rétfalvi Edina igazgatótól. – December-
ben két szakmai versenyt is meghirdettünk 
külsősöknek: mindegyik olyan online for-
dulókat tartalmaz, amelyek a hétköznapi 
élethez kapcsolódó ismeretekre építenek, 
a megmérettetések döntőjét pedig isko-
lánkban rendezzük meg.
A január hónap kuriózuma az iskolatörténeti 
kiállítás lesz – az intézmény múltját, jelenét 
és sikereit szimbolizáló relikviákkal. A követ-
kező hónapokban a szakgimnáziumban mű-
ködő munkaközösségek gazdagítják a tan-
évet egy-egy programmal, áprilisban pedig 
a 135. tanítási napon ünnepélyes keretek kö-
zött emlékeznek meg az iskola alapításáról.

135 éves a Fáy-iskola Jóga fogyatékos 
gyermekeknek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Diwali fényei elnevezéssel nyílt 
napokat rendeznek a Lakshmi 
Jógastúdióban október 26–27-
én. A rendezvényen a stúdió 
vendége lesz Mayer Nikoletta, 
akik fogyatékos gyermekek és 
felnőttek fejlesztését végzi.

A Yoga for the Special Child® 
a fogyatékos gyermekek és fel-
nőttek természetes fejlődését 
szolgáló metodika. A gyakorlás 
célja az egész izom- és csont-
rendszer erősítése és nyújtása, 
az idegrendszer kiegyensúlyo-
zása, a légzés hatékonyságának 
növelése, a testtudatosság javí-
tása, a kommunikációs készsé-
gek javítása és az önelfogadás 
képességének növelése. Előnyös 
és biztonságos a Down-szind-
rómával, agyi bénulással, 
mikrokefáliával, au-
tizmussal vagy 
más fejlődési 
rendellenesség-
gel élő babák, 
kisgyerekek és fel-
nőttek számára, 
továbbá szin-
tén hatásos 
a figyelem-
h i á n y o s 

hiperaktivitás zavarban szen-
vedő vagy más tanulási nehéz-
séggel küzdő gyermekeknek is. 
A gyakorlás mozgáskorlátozott 
gyermekek és felnőttek számá-
ra is javasolt.

Hétvégén a soproni stúdióba 
látogat Mayer Nikoletta, a Yoga 
for the Special Child® metodi-
ka magyarországi bevezetésé-
nek megálmodója és megvaló-
sítója, az első magyar hivatalos 
speciális jógaoktató. Szomba-
ton 10 órától Jógával a fogyaté-
kos gyermekek természetes fej-
lődéséért címmel tart előadást, 
majd 13 órától folyamatosan vál-
lal kezeléseket.

A stúdió október 26–27-én 
 Diwali fényei címmel nyílt 
napra várja a jóga szerelmese-
it (diwali, avagy a fény ünnepe 
az indiaiak egyik legnagyobb 

ünnepe). A programokon a 
részvétel ingyenes, a keze-
lésekkel, foglalkozásokkal 
kapcsolatban információ 
kérhető a Laksmi stúdió 

facebook-oldalán, illetve 
Benke Évától a 30/695–

4049-es telefon-
számon.

ELŐADÁSOK: A Laksmi Jógastúdióban (Sopron, Erzsébet utca 
1.) szombaton 14 órától Dajka Olívia vezetésével az érdeklő
dők betekinthetnek a kineziológia világába, majd 16 órától 
Várady Erika és Várady Soma tart előadást Önismeret mesék 
és asztrológiai szimbólumok segítségével címmel. Vasárnap 
8–19 óra között gyakorlási lehetőségek várják a résztvevő
ket: lesz csikung, power, női, kismama flow, gerinc, hatha 
és stresszoldó jóga, ashtanga, hangfürdő, Access bars keze
lés, kismamamasszázs, biologika, lifecoaching, táplálkozási 
és aromaterápiás tanácsadás, valamint Ujfaludi Anna pszi
chológus, dúla tart előadást. 

Egy erdélyi ihletésű tárlattal folytatódott a Macskakő Gyermekmúzeum Be-
mutatkozom sorozata. Vasárnap nyílt meg a Botorka Művelődési Egyesület 
alkotótáborának képzőművészeti kiállítása, mely az erdélyi Balánbányán ta-
lálható Egyeskő hegycsúcsról kapta a nevét. Több mint tíz éve szerveznek itt 
képzőművészeti alkotótáborokat gyerekeknek, az utóbbi négy évben a tá-
borok művészeti vezetője Rozmán Zoltán rajztanár Ágfalváról. A soproni tár-
latot Mihály Csaba, a Botorka Kulturális Egyesület elnöke nyitotta meg, kö-
szöntőt mondott Filep Márk önkormányzati képviselő. A kiállítás november 
20-ig tekinthető meg a Macskakő Gyermekmúzeumban. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egyeskő a Macskakőben

Csicsics Gergő egyik kedvenc területe  
a bútortervezés FOTÓ: RÁCMOLNÁR MILÁN
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MINDEN MINDENNEL...

Az emberi szervezet rend
kívül összetett, bonyolult és 
teljes egészében talán soha 
meg nem fejthető csoda. Bi
zonyos, hogy benne (szóval 
bennünk) minden minden
nel összefügg. Ha valami el
romlik, azt számos önjavító 
automata rendszer igyek
szik kijavítani vagy legalább 
javítani, és ha ez sem megy, 
valamiképpen pótolni. Jól 
meg lettünk teremtve vagy 
tervezve (fogalmazzon ki
ki hite szerint). Viszont az is 
igaz, hogy egyáltalán nem 
vagyunk „csereszabatos 

áru”. Nem szabad, hogy túl
feszítsük magunkban a húrt. 
Legjobb, ha folyamatosan 
igyekszünk mentesíteni ön
magunkat a bennünket érő 
káros hatásoktól. Ilyeneknek 
tekinthetők például az ér
rendszerünket terhelő be
tegségokozó rizikótényező
ink és betegségeink, mint az 
elhízás, a cukorbaj, a magas 
vérnyomás, a magas kolesz
terinszint és a... dohányzás. 
Figyeljen, mert… idővel min
den mindennel összefügg!
 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 23–29.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel október 23., amikor az 

ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig lesz.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 30-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 9-i rejtvényünk megfejtése: ágfalvi gesztenyefesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Büki Kornélné, Sopron, Király 
Jenő utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 23.,  
szerda 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Október 24.,  
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Október 25.,  
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Október 26.,  
szombat 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Október 27.,  
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Október 28.,  
hétfő 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Október 29.,  
kedd 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Alma és fája

Kirkovics Zsolt és fiai
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz
sze a fá

jától, tartja a mondás, 
melynek igazságá
ért nem kell mesz
szire menni Sopron
ban sem. Kirkovics 
Zsolt és két fia, András 
és Máté együtt dol
gozik az édesapa ál
tal létesített modern 
műhelyben.

– Édesapám nyolcvanhat éves, 
Nagycenken él, hentes és mé-
száros, ma már ugyan nem 
gyakorolja a szakmáját, de né-
hány évvel ezelőtt még vágott 
disznót. Hogy nem léptem apu 
nyomdokaiba, annak rém pró-
zai oka van: már gyerekfejjel is 
vonzódtam a technikai dolgok 
iránt, az autók pedig különö-
sen érdekeltek – kezdte Kirko-
vics Zsolt. – Az édesapámnak jó 
barátja Kajtár József, aki annak 
idején az autószerviz vezetője 
volt, így az ő segítségével már 
általános iskolás koromban a 
nyári vakáció alatt ott serteper-
téltem. Először csak söpröget-
tem, majd kisebb feladatokat 
is rám bíztak, aminek az lett 
vége, hogy megtetszett az au-
tószerelő szakma. Griechisch 
Mihály volt az első mesterem, 
tőle tanultam meg az alapokat, 
sokat köszönhetek neki. 1987-
ben tettem le a mestervizsgát, 
lényegében ettől az időponttól 

kezdve van saját műhelyem, 
ami a kezdetekben édesapám 
kis garázsában, a Kórház utcá-
ban működött. Abban az idő-
ben öt–hat féle autó volt, né-
mi túlzással élve egy szerény 
lakatosműhely szerszámkész-
letével minden problémát meg 
lehetett oldani. Manapság a 
legnagyobb kihívás, a legna-
gyobb kincs a műszaki infor-
máció, kiegészülve a számítás-
technikával, ezek hiányában el 
sem lehet kezdeni egy komo-
lyabb javítást.

– Nálam, de fogalmazhatok 
úgy is, hogy öcsémmel együtt 
nálunk nem volt kérdés a pá-
lyaválasztás – vette át a szót 
édesapjától András, aki a csa-
ládi munkamegosztás alapján 
elsősorban mint műszaki vizs-
gabiztos a gépjárművek vizsgáz-
tatásával fogalalkozik. Nemcsak 
a nyarakat, hanem szinte min-
den szabadidőnket már itt, apu 
2000-ben nyílt Fapiac utcai mű-
helyében töltöttük, így értelem-
szerűen magát a szakmát is tőle 
tanultuk meg.

– Miután a VasVillában leérett-
ségiztem, két évet elvégeztem a 
győri Széchenyi-egyetem köz-
lekedésmérnöki karán is – foly-
tatta Máté, a fiatalabb Kirkovics 
fiú, akit, mint mondta, a diploma 
megszerzése előtt „hazahívott” a 
családi műhely.

– Nemcsak modern szellemi-
séget, hanem a műszaki vizs-
gabázisunk létrehozásával egy 
szélesebb szakmai spektrumot 
is teremtettünk, ez pedig első-
sorban a fiúk érdeme – zárta Kir-
kovics Zsolt. 

Kirkovics Máté, Kirkovics Zsolt és Kirkovics András FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Iránytű az élethez
MADARÁSZ RÉKA

A közelmúltban And-
rea Weaver tartott elő-
adást a Soproni TIT 
nagytermében. Az író-
nő a fény valódi termé-
szetéről beszélt, előtte 
pedig a vállalkozó szel-
leműek megismerked-
hettek legújabb alko-
tásával, a Benső kör 
című iránytűvel.

Takács Andrea kislányko-
ra óta írónak készült. Első 
kiadója még 1995-ben azt 
mondta neki, hogy jelen-
leg Magyarországon ma-
gyar néven magyar nyelvű 
könyvet nem lehet eladni, 
így Andrea – nem szívesen, 
de – választott magának egy 
jól hangzó írói nevet (a sa-
ját nevét fordította le an-
golra). Első regényéből, A ti-
zenegyedik parancsolatból 

három hónap alatt tízezer 
példányt adtak el, követke-
ző hét könyve forgalmazását 
azonban már a szerző vál-
lalta magára. Utolsó műve, 
A fényhozó megjelenése óta 
Andrea a Benső körön dol-
gozott, ami egy nehezen de-
finiálható, külsőre leginkább 
társasjátékra emlékeztető 
önismeret-fejlesztő eszköz. 
Megálmodója szerint a leg-
jobb megfogalmazás az „égi 
iránytű az élethez” vagy „az 
égi kapuként (kapocsként!) 
működő eszköz”.

– Olvasóim gyakran ke-
restek meg azzal a kérés-
sel, hogy tegyem be rek-
lámként az alkotásaikat a 
könyveim végére. Szeret-
tem volna, ha a Benső kör 
a velük való közös munka 
eredményeképpen születik 
meg – mesélte Andrea. – Ez 
sajnos nem valósult meg. 
Tiffany-üvegezem, és so-
kat rajzolok, a festés sem 
állt távol tőlem, így végül 
két évig tartott, mire a 100 

képet és az 500 kártyalapot 
tartalmazó eszközt teljesen 
egyedül elkészítettem.
Az eszköz célja, hogy se-
gítsen az élet nehéz dön-
téshelyzeteiben. Működé-
sét hét önként jelentkező 
az előadás előtt ki is pró-
bálhatta. Mindenki feltette 
azt a kérdést, ami pillanat-
nyilag legjobban foglalkoz-
tatja, majd húzott egy kár-
tyalapot, ami kissé rejtélyes 
formában segített a benső 
úton való továbblépésben. 

A White Mercedes klipjében fel is gyújtanak egy autót 

Slágerlistás száguldás 
KÓCZÁN 

BÁLINT

Charli XCX 
fehér Mer
cedesszel 

száguld a slágerlis
ták élére. Az extrava
gáns énekesnő új da
lát már több millióan 
meghallgatták.

Rövid idő alatt több mint há-
rommillióan hallgatták meg 
Spotify-on Charli XCX vadonat-
új dalát, a White Mercedes-t. 
Borítékolható, hogy a Youtu-
be-on is óriásit robbant majd 
a hozzá készült klip! Ahogy az 
extravagáns énekesnőtől meg-
szokhatta a közönség, ismét 
egy látványos és szexi videó-
val rukkolt elő, amelyben pél-
dául fejjel lefelé lógatják az au-
tót egy daruról, majd pedig fel 
is gyújtják. 

A szerzemény a friss lemez 
egyik csúcspontja lehet a kö-
zönség számára, ugyanis a fül-
bemászó dallam és Charli XCX 
különleges hangszíne fantasz-
tikus párost alkot.

A rajongók a White Merce-
des által jobban megismerhe-
tik az előadó lelki világát. Charli 
XCX korábban azt nyilatkozta az 
amerikai The Tonight Show-ban, 
hogy a Charli lett a legszemélye-
sebb albuma, amin ez a track is 
megtalálható tizennégy másik 
dal mellett. A lemezen egyéb-
ként hét darab kislemezként 

is kiadott szám kapott helyet, 
ami egészen szokatlan, ezek kö-
zül eddig a White Mercedesszel 
együtt négy kapott már hiva-
talos klipet. Az albumon szép-
számú vendégelőadó is közre-
működik, például Troye Sivan, 
Lizzo, Sky Ferreira, a HAIM és a 
Christine and the Queens is ki-
vette a részét a projektből.

Idén már nyolcadszor rendeznek 
Wall Of Sleep Halloweent a Han-
gár Music Gardenben. A november 
2-i esten két népszerű soproni zene-
kar is fellép a Wall Of Sleep mellett. 

– Erős este várható ezúttal is, hiszen a 
vendégünk két népszerű soproni, zene-
kar lesz, nevezetesen a Plasticocean és a 
Pair O’ Dice. Hagyománnyá vált már, hogy 
a jelmezbe öltöző koncertlátogatók vala-
mi meglepetésre számíthatnak – mesél-
te Preidl Barnadás, amikor a november 2-i 

halloween-buli után érdeklődtünk. A házi-
gazda ezúttal is a Wall Of Sleep lesz a Han-
gárban. A kezdés most egy kicsit előbb lesz, 
így érdemes nyomon követni az eseményt 
a Facebookon.
A Wall Of Sleep emellett Győrben is rendez 
majd egy halloween-bulit, valamint meghí-
vást kapott a műfaj egyik jeles fesztiváljára 
Bécsbe, a Doom Over Viennára, amit idén 
tizennegyedik alkalommal rendeznek meg.
– A soron következő bulik mellett már gőz-
erővel szervezzük a jövő évet. Ellátogatunk 
olyan városi klubokba is, ahol eddig még 
sohasem játszottunk – zárta a zenész.

Wall of Sleep Halloween 
RÖVIDEN

Romantikus 
Compact Disco

Romantikus, de dina
mikus felvétellel lepte 
meg rajongóit a Com
pact Disco. A két tag, Pál 
Gábor és Walkó Csaba 
közös szerzeményében 
a refrén mellett a verze 
is kifejezetten megje
gyezhető. A szerelmes 
szöveg és a nem min
dennapi videoklip pedig 
tökéletesen kiegészí
tik egymást. Az alko
tók olyan szereposztást 
álmodtak meg, amely 
nem szokványos.
– A klip egy roadmovie. 
Szereplője egy középko
rú házaspár, akik a szür
keséget hátrahagyva egy 
napon át csak a mának 
élnek. Sokan éreztük 
már azt, hogy a min
dennapi verkli tekerése 
helyett egy kis időre ki
szakadnánk egy spon
tán napra – mesélték a 
fiúk. – A klip azt szeretné 
megmutatni, hogy a sze
relem „nem csak a húsz
éveseké”, igenis minden 
korosztály megélheti.

›

Ütős pop–rock újdonsággal birizgálja a hallójáratokat a 
Tha Shudras: Hívjál barátnak címmel jelent meg új dala és 
a hozzá készült klip, amelynek középpontjában a szakítás 
áll. A frontember Molnár Tibor, alias Trap Kapitány és Re-
denczki Áron, vagyis Mechanic Man (a zenekar DJ-je) kö-
zös szerzeményében a rock mellett ezúttal az elektronikus 
elemek is megjelennek.
A bandától szokatlan módon, maszkírozás nélkül indul a 
klip, de ezután megérkezik a jellegzetes külső. Arcfesté-
kek, kalapok és a már jól ismert maszkok fedik el a tagok 
valódi arcát. A csapat országosan egyébként a 2014-es X-
Faktor televíziós műsorban vált ismertté.

Hívjál barátnak
Második dalát villantja meg ké-
szülő lemezéről Ella Henderson. 
A brit énekesnő öt éve, mindössze 
tizennyolc évesen robbant be, az-
óta felfelé ível a karrierje. Már nem 
kell sokat várni a brit X-Factor egy-
kori versenyzőjének a hamarosan 
megjelenő EP-jére. Az album cím-
adó dala, a Glorious már meg-
hódította a Spotify-t és a Youtu-
be-ot, most pedig megjelent a 
második izgalmas szerzemé-
nye, a Young.

A csúcs felé

Charli XCX

Andrea Weaver


