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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Legócsodák Sopronban
– A közös cselekvés, az összefogás, a közösség érdekében való együttgondolkodás az egyetlen járható útja a válságos időszakokban folytatott küzdelemnek – mondta az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Az ünnepséget a Széchenyi téren tartották. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Október 23. – világító mécses

 Új autót kaptak a polgárőrök

A hatékony csapatért

Sorozatunk gázfűtéssel 
is foglalkozó részében 
tudatosságra és önmér-
sékletre biztat a szak-
ember. – Ha nem tartóz-
kodunk otthon, vegyük 
lejjebb a hőmérsékle-
tet 2–4 fokkal! – mondta 
Gyurátz László gázveze-
ték- és készülékszerelő. 
– Ez akkora hőmérsék-
let-különbség, amelyről 
a gázkazán még köny-
nyen vissza tudja fűteni 
a lakást.
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Új autóval bővült a Soproni Polgárőr Egyesület. Barcza Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője hangsúlyozta: a korszerű, magas építésű jármű összefogás 
eredménye, a Városi Civil Alap 7 millió forintos támogatása tette lehetővé a megvá-
sárlását. Dr. Simon István, Sopron alpolgármestere megköszönte a magyar kormány 
támogatását. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– Időre van szüksége még az újjáalakuló Sopron Basket-
nek – ezt mondta Gáspár Dávid vezetőedző, miután az Eu-
roliga-címvédő a Bourge Basket otthonában nem tudta el-
hódítani az európai Szuperkupát. Hétvégén a Vasas ellen 
magabiztosan nyert a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fűtsünk 
takarékosan!

Miért az uszoda?

Ebben a rendkívül nehéz helyzetben több önkormányzati intézmény 
átmenetileg szünetelteti szolgáltatásait. Az uszoda azonban teljes 
gőzzel üzemel. A miértekre kerestünk választ. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Népszerű volt az idei legókiállítás – a hétvégén a GYIK Rendezvényház-
ban nemcsak börzét, de játszóházat is rendeztek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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Meghosszabbított nyitvatartással látogathatóak 
a soproni sírkertek a hosszú hétvégén – a halot-
tak napja alkalmából mécsesekkel, koszorúkkal 
emlékezünk halottainkra.

A hosszú hétvége nemcsak a 
pihenésre ad alkalmat, hanem 
elhunyt szeretteink sírjának 
felkeresésére is. Az eredeti-
leg katolikus ünnepek – a no-
vember 1-jei mindenszentek és 
a november 2-i halottak napja 
– fokozatosan váltak felekeze-
tektől független megemléke-
zésekké. A katolikusok tanítá-

sa szerint a halottak napján az 
elhunyt, de az üdvösséget még 
el nem nyert, a tisztítótűzben 
lévő hívekért könyörögnek; a 
mindenszenteket követő ün-
nepnap, amikor a „küzdő egy-
ház” a „szenvedő egyházról” 
emlékezik meg.

A Szent Mihály-teme-
tő az ünnepek alatt, október 

29–30-án (szombat–vasárnap) 
7–19 óra, október 31-én, vala-
mint november 1–2-án (hét-
főtől szerdáig) 7–20 óra között 
tart nyitva. Gépkocsival csak 
október 29-én 8–17 óra között 
lehet behajtani 500 forint térí-
tési díj ellenében – rokkantak-
nak ingyenes –, az ünnep to-
vábbi napjain (október 30-tól 
november 2-ig) tilos autóval 
közlekedni a temető terüle-
tén. November 3-tól (csütör-
tök) 7–16 óra között tart nyitva 
a temető. Felhívják az érintet-
tek figyelmét, hogy sírköves 

munkákat október 27-én 15 
óráig lehet csak végezni.

A Szent György-templom 
altemplomának urnatemető-
jében is sokan felkeresik el-
hunyt hozzátartozóikat, is-
merőseiket – a városplébánia 
kéri a látogatókat, hogy a mé-
cseseket és a virágokat csak a 
kijelölt helyeken, tehát a mé-
csesállványokon, illetve a vi-
rágtartókban helyezzék el, a 
földre letenni nem lehet. 

Az evangélikus temető ok-
tóber 29-étől november 1-jéig 
7-től 21 óráig tart nyitva.

November 1. mindenszentek,  november 2. halottak napja

Temetői nyitvatartások

A katolikusok tanítása szerint a halottak napján az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekért könyörögnek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…  

(9.) Gáspárdy Sándor (1909–
1986) egyéniségét olyan fo-
galmakkal tudom leginkább 
jellemezni, mint derű, har-
mónia, kieg yensúlyozott-
ság. Olyan fogalmakkal tehát, 
amelyek kevéssé jellemzőek 
a zaklatott 20. századra, in-
kább egy sosem volt békés 
korszakot idéznek. Mindez 
alapvetően realista jellegű 
festészetére is érvényes. Azt 
festette az akvarelljein, amit 
látott, ám megvolt benne az a 
képesség, amellyel egy tájat, 

városrészletet, virágcsendéle-
tet érzelmileg, szellemileg fel 
tudott emelni. 

Életének utolsó korszaká-
ban gyakran beszélgettem ve-
le a belvárosban sétálva vagy 
a Várkerület 9. alatti lakásá-
nak a hajdani piactérre néző 
szobájában. Beszélgetéseink 
témáit úgy irányította, hogy 
kevesebb szó esett az ő művé-
szetéről, inkább arról, hogy 
mit kellene tenni a városban 
élő képzőművészekért. Pél-
dául megemlítette, hogy a 

festéshez szükséges anyago-
kat Sopronban nehéz besze-
rezni, szükség lenne egy he-
lyi boltra, ahol mindezt meg 
lehetne vásárolni. Azt kérte, 
írjak erről a megyei lapban, 
vagy szóljak erről a megfelelő 
megyei fórumon, hátha vala-
ki tudna segíteni, netán lenne 
megvalósítható javaslata. Meg 
kell vallanom, közös igyeke-
zetünk ellenére nem sok tör-
tént az ügyben. (Korábban 
Horváth József is küszködött. 
A negyvenes évek második fe-
lében, az ötvenes években ne-
hezen jutott hozzá a vízfes-
téshez szükséges, megfelelő 
minőségű papírhoz és festé-
kekhez. Özvegyétől tudom, 
hogy a Munkácsy-díj átvéte-
lekor (1954), amikor egy mi-
niszteriális tótumfaktum 
megkérdezte tőle, mire len-
ne szüksége az alkotáshoz, 
azt felelte, jó minőségű festé-
kekre. Hazatérve, néhány nap 
múlva kapott is egy csomagot, 
amiben a legnagyobb megle-
petésére általános iskolákban 
használatos gombfestékeket 

talált. Horváth József nem er-
re a minőségre gondolt.) 

Gáspárdy egy időben, ami-
kor a helyi alkotók érdekkép-
viseletét látta el, sok energiát 
fordított arra, hogy a Sopron-
ban élő alkotók rendszeresen 
összejöjjenek, eszmecserét 
folytassanak időszerű mű-
vészeti témákról, elmondják 
egymásnak, ki, min dolgozik, 
milyen téma foglalkoztatja. 
Azaz egyfajta pezsgő, szel-
lemfrissítő alkotói közösség 
létrehozásán fáradozott. Úgy 
vélte, ezzel valamelyest olda-
ni lehetne a közeli Bécs 
művészeti nyüzsgésétől 
való elzártság nyomasz-
tó érzését is. Nem raj-
ta múlott, hogy tö-
rekvése nem járt 
sikerrel. Ahogyan 
akkoriban az ar-
cán láttam, ez 
szomorúsággal 
és csalódottság-
gal töltötte el.  
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. Gáspárdy Sándor 

FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM,  
Torma József, 1977.
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Dr. Dukai Miklós:  A cél az önkormányzatok működőképességének fenntartása

Párbeszéd Sopronban is

GYŐRI-VARGA NÓRA

Van Sopronban egy mű-
hely: letisztult, ele-
gáns, nem hivalko-
dó – pontosan olyan, 
mint az órák, amelyek-
nek otthont ad. Kricsik 
György órásnál jártunk.

Családi kötődése révén vad-
gazdamérnök, több mint tíz 
évet mégis a banki szektorban 
dolgozott Kricsik György órás. 
– Az élet így hozta, és szép 
karriert is futottam be a bank-
ban, de a stressztől és a visz-
szajelzések hiányától kiégtem 
– mesélte. – Ez a munkakör-
nyezet megkövetel egy bizo-
nyos öltözködési stílust. Egyik 
kollégám egyszer megjegyez-
te: „Ne ilyen órát vegyél fel, ha 
ilyen elegánsan öltözöl!”. 

Ezzel a mondattal kezdő-
dött: György elkezdte bele-
ásni magát a mechanikusan 
működő órák világába, egyre 
többet vásárolt belőlük, és tu-
dott meg róluk. A budapesti 
Hantos órásműhelyben mind 
gyakrabban fordult meg, ahol 
a tulajdonos észrevette lel-
kesedését, és megkérdezte: 
„Nincs kedved nálam dolgoz-
ni?”. Volt, így ma már látható, 
ez is egy sorsdöntő mondat-
nak bizonyult. – Gyerekko-
romban nagyon „röghöz kö-
tött” voltam, nem mertem 
változtatni, váltani – folytat-
ta a szakember. –  Az utóbbi 

években viszont annyi sze-
rencsés véletlen történt ve-
lem – köztük az is, hogy az 
órás képzésre a jelentkezési 
határidő lejárta után vettek 
fel –, hogy badarság lett volna 
meghátrálni. 

Műhelyében svájci mecha-
nikus, modern és vintage (40–
50–60-as évekbeli) órákat ja-
vít, szervizel, felújít, vintage 
órákat restaurál, valamint po-
lírozással és tokfelújítással is 
foglalkozik.

Egy alapszerkezet, amely-
nek csak időmérő funkciója 

van, mintegy 100 alkatrész-
ből áll, ehhez még különbö-
ző funkciók tartozhatnak, 
így ez a szám bővülhet. Szer-
vizelésük minimum 2–3 óra, 
de több nap vagy akár hét is 
lehet. – Ebben a szakmában 
folyamatos fejlődésre van le-
hetőség, mindig előre kell 
gondolkozni – zárta Kricsik 
György. – Nem tankönyvből 
tanuljuk meg, hogyan szed-
jünk szét úgy egy órát, hogy ne 
okozzunk benne kárt. Ehhez 
sokkal inkább kell türelem és 
alázat, mint kézügyesség.

„Ebben a szakmában  folyamatos fejlődésre van lehetőség”

Bankból az órásműhelybe

Egy mechanikus óra szervizelése 2–3 órától kezdve akár 1 hétig 
is tarthat. Cserébe 2–300 évig is jól működik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM JEGYÉBEN idén is pink sétát rendeztek Sopronban. A múlt pén-
teki rendezvényen a korai felismerés, a mammográfiás szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a 
figyelmet. A sétán részt vett Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, dr. Hoffer Krisztina, a Sopro-
ni Gyógyközpont Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Pásztor 
Enikő, a Soproni Egyetem adjunktusa, valamint a soproni Együtt Könnyebb – Daganatos Betegek 
Klub tagjai is. FOTÓ ÉS SZÖVEG: ETZL EDGÁR

PINK SÉTA A NŐI EGÉSZSÉGÉRT

RÖVIDEN

HORVÁTH FERENC 

Lényeges célkitűzés, hogy az önkormányzati 
alapintézmények, a bölcsődék, az óvodák és az 
iskolák, valamint a szociális hálózat működő-
képességét hosszú távon is fenntartsák a tele-
pülések – mondta dr. Dukai Miklós államtitkár 
városunkban. 
Sopronban a múlt héten a vá-
rosházán találkoztak a tér-
ség polgármesterei dr. Dukai 
Miklós önkormányzatokért 
felelős belügyminisztériumi 
államtitkárral és Barcza Atti-
la országgyűlési képviselővel, 
hogy áttekintsék a brüssze-
li téves szank-
c ió s  p ol it i k a 
miatt kialakult 
vá l s á g hely ze -
tet, amely ma-
gas inf lációhoz 
és elszabadult 
energiaárakhoz 
vezetett. A tele-
pülések vezetői egyetértettek 
a helyzet értékelésével és az-
zal a levéllel is, amelyet  Szita 
Károly, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége elnöke küldött az 
Európai Bizottság elnökének, 
hiszen az elhibázott szankci-
ók következményei és az eddig 
visszatartott uniós források 
hiánya az önkormányzatokat 
is súlyosan érintik.

Dr. Dukai Miklós a meg-
beszélést követően a sajtónak 

nyilatkozva elmondta: a kor-
mányzat azt kérte az önkor-
mányzatoktól, hogy készít-
senek egy menedzsertervet, 
áttekintve a kötelező és vállalt 
feladataikat. Alapvető célki-
tűzés, hogy az önkormányza-
ti alapintézmények, a bölcső-

dék, az óvodák, 
és az iskolák, 
valamint a szo-
ciális hálózat 
működőképes-
ségét hosszú tá-
von is fenntart-
sák. A kormány 
folyamatos pár-

beszédet tart fenn az önkor-
mányzatokkal. A kritikus 
helyzetbe került települések 
pedig még pályázhatnak az 
úgynevezett rendkívüli mű-
ködési alapra abban az eset-
ben, ha működőképességük 
vagy közfeladataik ellátása 
veszélybe kerül. 

A menedzsertervek átte-
kintése után a kormány mó-
dosíthatja a következő év 
költségvetését. 

Dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős belügyminisztériumi államtitkár azért érkezett 
Sopronba, hogy a térség polgármestereivel áttekintse a brüsszeli téves szankciós politika miatt 
kialakult válsághelyzetet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„A kritikus helyzetbe 
került települések pá-
lyázhatnak az úgyne-
vezett rendkívüli mű-
ködési alapra.”

DR. DUKAI MIKLÓS

Soproniak a top 100-ban
Két soproni gimnázium is bekerült a legjobb 100 magyar közép-
iskola idei rangsorába. Megjelent a HVG top 100-as kiadványa, 
amelyben a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium a 
91., a Soproni Széchenyi István Gimnázium a 98. helyen szerepel. 
A listát a matematika és szövegértés kompetencia, a magyar, ma-
tematika és történelem érettségi, a nyelvi érettségik, valamint a 
felvételi eredmények alapján állítják össze minden évben. A szö-
vegértés kompetencia területen a Berzsenyi Líceum a 64. helyen 
áll, a Széchenyi pedig a nyelvi érettségik terén érte el a legjobb 
eredményét, a 83. helyet. A két soproni középiskola az elmúlt 
években is bekerült a top 100-ba, tavaly a Berzsenyi a 84., a Szé-
chenyi a 85. volt. 

A 2023-as rangsor élén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gyakorló Gimnáziuma áll, a második helyet – holtver-
senyben – a szintén budapesti Eötvös József Gimnázium és a Faze-
kas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szerezte meg.

Könyvesláda  
a Pócsi utcában
Nyitvatartási időn kívül is 
vissza lehet vinni a köny-
veket a soproni könyvtár 
Pócsi utcai épületébe, a 
kapualjban ugyanis könyv-
bedobó ládát helyeztek el. 
Az ide rakott könyveket a 
leltári számok alapján be-
azonosítják és leveszik az 
olvasók nevéről a biblioté-
ka munkatársai. A vissza-
vett könyvekről, valamint 
az otthon maradt kötetek 
lejárati idejéről e-mailben 
értesítést küldenek – áll a 
könyvtár oldalán. 

Vadászvetélkedő
Országos harmadik és ne-
gyedik helyezést értek el 
az erdőmérnöki kar hallga-
tói a felsőoktatási vadász-
vetélkedőn. A nyolcadik 
alkalommal megrende-
zett versenyen a Soproni 
Egyetem két csapata vett 
részt. Az ellenfelek a szer-
vező Debreceni Egyetem, a 
Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem, a Sa-
pientia Egyetem és a Zó-
lyomi Egyetem együtte-
sei voltak.

Adomány a gyer-
mekosztálynak
Multifunkciós monitorokat 
adományozott a Soproni 
Gyógyközpont Csecsemő- 
és Gyermekgyógyászati 
Osztályának a Sopron és 
környéki motorosok szer-
vezete. Az eszközöket hét-
főn adták át.

Üzemszünet  
a balfi kultúrban
– Az energiaválság miatt 
a kultúrház 2022. novem-
ber 1. és 2023. április 30. 
között nem üzemel – dön-
tött múlt csütörtöki ülésén 
a balfi részönkormányzat. 

Lezárt átjáró
Időszakosan, teljes széles-
ségében lezárja október 
26. reggel 7 és október 27. 
reggel 7 között a Sopron, 
Terv utcában (sörgyár mel-
letti) lévő vasúti átjárót a 
GYSEV Zrt. 
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Mire jó az időjárásfüg-
gő szabályozó, hogyan 
használjuk jól a ter-
mosztátot? Sorozatunk 
gázfűtéssel is foglal-
kozó részében tudatos-
ságra és önmérsékletre 
biztat a szakember.

A napjainkban tapasztalható 
energiaárak mellett kétszer 
(de akár többször) is meggon-
dolja az ember, mit, mikor, 
hányszor kapcsol be vagy le 
– érdemes fontolóra venni né-
hány dolgot a gázfűtéssel kap-
csolatban is. – Ha nem tartóz-
kodunk otthon, vegyük lejjebb 
a hőmérsékletet 2–4 fokkal! 
– mondta Gyurátz László gáz-
vezeték- és készülékszerelő. 
– Ez akkora hőmérséklet-kü-
lönbség, amelyről a gázkazán 
még könnyen vissza tudja fű-
teni a lakást. A programozha-
tó termosztát is jó ötlet, mert 

beállítható rajta, hogy a nap 
különböző időszakaiban hány 
fok legyen az ingatlanban. 
10–15 százalékot is spórolha-
tunk vele. Érdemes például 

hétköznap reggel 5.30-tól 22 
fokra, 7.30-tól 16 óráig 18–20-
ra, délután 4-től este 10-ig pe-
dig ismét 22 fokra állítani a 
hőmérsékletet.

Nagy haszna lehet egy kül-
ső hőmérsékletet érzékelő, 
időjárás-követő szabályozó-
nak is, hiszen optimalizálja a 
gázkazán működését. – A fű-
tővíz hőmérsékletét ez a sza-
bályozó alacsonyabbra álltja, 
ha kint melegebb, enyhébb idő 
van – tette hozzá a szakember. 
– Padlófűtés esetén és kon-
denzációs gázkazánokhoz ja-
vasoljuk őket. Korszerű, ener-
giatakarékos készülékekkel 
használva akár 30 százalékos 
is lehet a megtakarításunk.

Egy további lépés lakásunk 
fűtésének korszerűsítésében 

a termosztatikus radiátorsze-
lepek (termofejek) felszerelte-
tése. Segítségükkel nincsen 
túlfűtés, a kívánt hőmérsék-
let a termofej megfelelő hely-
zetbe fordításával állítható 
be. Ha lehetséges, a külön-
böző helyiségekben állítsunk 
be eltérő hőmérsékleteket! 
A nappaliban 20–22 fok az 
ideális, a hálószobában elég a 
17–19 fok is.

A radiátorokat a fűtési sze-
zon kezdetekor szükség ese-
tén légteleníteni kell. Figyel-
jünk arra, hogy az általuk 
sugárzott hő útját bútorda-
rab, függöny vagy rajtuk felej-
tett ruhadarab ne állja el! A fa-
li radiátorok mögé helyezett 
hőtükör fólia segít megfogni 
és visszasugározni a meleget.

Így spórolhat:  Elég az alacsonyabb hőmérséklet, ha nincs otthon

Fűtsünk takarékosan!

Korszerű készüléket használva akár 30 százalékos is lehet a megtakarításunk. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ingrid Fuzjko Hemming és a Duna 
Szimfonikus Zenekar koncertje
Október 27., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Ingrid Fuzjko Hemming zongoraművész már számos 
alkalommal lépett fel magyar közönség előtt. Zongorajátékát 
a Duna Szimfonikus Zenekar kíséretében, Mario Košik 
vezényletével hallgathatják meg. A műsorban Beethoven, 
Chopin és Mozart művei szerepelnek.

Rezonátor Reagens – élő talk show 
Október 27. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
„Te gondoltál rá, mi kimondjuk. A három P az élet regulája, 
azaz publicisztika, pornó, politika. A közelmúlt híreiből 
csemegézünk, amit kommentálunk, elemzünk, górcső alá 
veszünk és szatirikus köntösbe öltöztetünk. Bosszankodás 
helyett együtt nevetünk rajtuk.”

Porcelánbemutató
Október 28., péntek 10 és 13 óra, Fertőd, 
Esterházy-kastély 
Az Esterházy-porcelánkabinetet mutatja be szakmai 
vezetéssel a kastély tudományos munkatársa.  
Regisztráció: info@eszterhaza.hu

D-Day – A leghosszabb nap 
napjainkban
Október 28. 17.30, Soproni TIT 
Németh Péter fotóriporter, a Normandia 1944 Történelmi és 
Kulturális Egyesület elnöke előadása és könyvbemutatója

Müller Péter Sziámi AndFriends 
Október 28. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden 
Vendég: Trampúr

Parktúra 
Október 29., szombat 11 és 15 óra, Fertőd, 
Esterházy-kastély 
Az osage indiánoktól a krími tatárokig elnevezésű parktúrára 
várják az érdeklődőket. 

Sopron a „tornyok városa”
Október 29. 15 óra, Tourinform iroda
A vezetés során a 2022 márciusában a Koronázó-dombon 
átadott kilátóteraszról csodálhatjuk meg a város tornyait. 
Szó esik többek között a Sopron történetében és védelmében 
egykor fontos szerepet betöltő johannita lovagokról, az 
oltárjavadalmas házakról, a gótikus pihenőkeresztekről és 
a belvárosi kertek végében álló egykori mulatóházakról. Az 
amfiteátrumnál Scarbantia mindennapjai elevenednek meg, 
a Szent Mihály-templom érintésével a poncichternegyeden 
keresztül térnek vissza a résztvevők kiinduló ponthoz. 
Jelentkezés: www.visitsopron.com

Toronytitkok: éjjel-nappal Tűztorony
Október 29. 17–22 óra, Tűztorony 
Izgalmas vezetések, előadások, rémisztő toronysztorik, 
varázslatos zongoramuzsika. A gyerekeket jelmezben és 
zseblámpával várják!

XI. Wall Of Sleep Halloween
Október 29. 18 óra, Hangár Music Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Október 30., vasárnap 10 óra, tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta  
Regisztráció: www.visitsopron.hu 

Krizantémok koncert 
Október 30. 17 óra, Festőterem 
Emlékezzünk együtt elhunyt szeretteinkre Mozart, Schubert 
és Puccini műveivel! A Wespa Quartett előadása. 

Mudfield Osztálykirándulás 
Budapestről Sopronba
Október 31., hétfő 14 óra, Hangár Music Garden

Halloween buli a Blue Café Banddel
Október 31. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Az év legrémisztőbb bulija idén is táncra perdíti a boszikat és 
vámpírokat!

EZ LESZ…  – programajánló

Így állítsa be a radiátor termofejét:
Pozíció Hőmérséklet Használati javaslat

* 7,5 °C fagyvédelem
1 12–13 °C pince, lépcsőház, mosókonyha
2 15–16 °C előszoba

16–18 °C folyosó
17–19 °C hálószoba

3 18–20 °C gyerekszoba
19–21 °C konyha
20–23 °C nappali szoba

4 21–24 °C fürdőszoba
5 maximum nyáron (amikor a fűtési rendszer 

ki van kapcsolva)

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, 
melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést november 2-ig bekül-
dik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Október 5-i rejtvényünk megfejtése: az egykori evangélikus tanítóképző, 
nyertesünk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca. 

A Képezde, az egykori soproni evangélikus tanítóképző a Csatkai Endre utcában
Az épület terveit Handler József sopro-
ni építőmester készítette. Az építkezés 
előtt gyűjtés kezdődött a megvalósítás-
ra. Érdekességként megemlítendő, hogy 
az adakozók között megtalálható IV. Fri-
gyes Vilmos porosz császár és V. György 
hannoveri király is. 

A Képezde alapkőletétele 1857 júliusá-
ban volt, másfél évvel később, 1858. októ-
ber 3-án pedig már fel is avatták az épü-
letet, ahol másnap elkezdődött a tanítás. 

Több mint nyolc évtizedig zavartala-
nul folyt az oktatás, mígnem 1944 októ-
berében a honvéd állomásparancsnok-

ság kiutalta az épületet a német katonai 
parancsnokságnak, és ezzel elkezdődött 
a Képezde kálváriája, bár ekkor még 
csak a berendezési tárgyak voltak ennek 
elszenvedői.

Az 1944. december 6-i bombázás sú-
lyos károkat okozott, sőt halálos áldoza-
tokat is követelt. Az épület sorsát a márci-
us 28-i bombázás pecsételte meg, amikor 
is találat érte: az emeleti födém középen 
beomlott, és a kis torony is súlyosan meg-
sérült. Mindezek ellenére 1946 májusában 
az alagsorában még ballagási ünnepséget 
rendeztek, ekkor szólalt meg utoljára a sé-

rült toronyban a Képezde harangja. Ez volt 
a hattyúdala, ugyanis néhány nappal ké-
sőbb a romos épület messzire elhangzó 
robajjal, maga alá temetve a Bochumban 
készült acélharangot is, nagy porfelhő kí-
séretében összeomlott. 

A romok eltakarítása után itt létesült 
az úgynevezett gödörjátszótér, majd a ’90-
es években felépült az a társasház, mely-
nek falára a Soproni Városszépítő Egyesü-
let jóvoltából került az a bronztábla, mely 
az egykori Képezdének, az evangélikus ta-
nítóképzőnek állít emléket.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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– A közös cselekvés, az összefogás, a közösség 
érdekében való együttgondolkodás az egyetlen 
járható útja a válságos időszakokban folytatott 
küzdelemnek – mondta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 66. évfordulóján Barcza Attila.

Az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Szé-
chenyi téren emlékeztek meg 
Sopronban. A műsort Rudolf 
Teréz Lilla színésznő kezdte 
Radnóti Miklós: Nem tudha-
tom című versével.

A rendezvény szónoka 
ezúttal Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője volt, aki elmondta: mi, 
a mai magyarok ‘56 hőseinek 
áldozatából élünk, a független 
Magyarország az ő életükre és 
tetteikre épül. – Hazánk egye-
düli mécsesként világított a 
Szovjetunió vasfüggönnyel el-
sötétített térképén – jelentet-
te ki a képviselő. – Az ‘56-os 

hősök harca függetlenségünk 
és önbecsülésünk legfénye-
sebb harca, a forradalmárok 
áldozata révén tudták újjáépí-
teni hazánkat rendszerváltó 
elődeink. 

Barcza Attila elmondta: a 
nemzeti ünnepeken meg kell, 
hogy fogalmazódjon a kérdés: 
mi a magyar érdek. – Az ‘56-os 
forradalom és szabadságharc 
örök üzenete minden magyar 
számára az, hogy a közös cse-
lekvés, az összefogás, a közös-
ség érdekében való együttgon-
dolkodás az egyetlen járható 
útja a válságos időszakokban 
folytatott küzdelemnek.

A képviselő szerint kö-
vetnünk kell az ‘56-osok 

példáját, és a békéért kell 
küzdenünk, béke nélkül 
ugyanis nincs szabadság. 
Megtanultuk, hogy a saját ér-
dekeinkért való küzdelmet 
nem várhatjuk mástól. 1956-
ban a magyarok hiába várták 
nyugatról a segítséget. Sza-
badságunkat és független-
ségünket, a saját sorsunkról 
való döntési jogunkat ma-
gunkon kívül senki más nem 
fogja számunkra biztosíta-
ni. Függetlenségünket nap-
jainkban az energiabizton-
ság jelenti, így szabadságunk 
alapfeltétele napjainkban is a 
béke. – Nem hagyhatjuk, hogy 
ránk kényszerítsék az Orosz-
országgal szembeni, elhibá-
zott szankciós politikát, ki 

kell állnunk hazánk és a ma-
gyarok érdekei mellett – zár-
ta a képviselő.

A beszéd után Rudolf Te-
réz Lilla Szentkúti Ferenc: 
Hősköltemény egy pesti srác-
ról című versét szavalta el, 
Kiss Noró pedig Lajkó Gábor: 
Októberi estén című versé-
nek megzenésített verzióját 
adta elő.

Ezután Barcza Attila, 
dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, 
dr. Fodor Tamás korábbi pol-
gármester és dr. Magas László 
díszpolgár, majd önkormány-
zati képviselők, valamint he-
lyi intézmények és szerveze-
tek képviselői helyezték el az 
emlékezés koszorúit.

A SOPRONI EGYETEMEN  is megemlékeztek a forradalomról. 
A rendezvény néma főhajtással kezdődött az „A” épületnél, ahol 
koszorút helyeztek el az ’56-os emléktáblánál, majd átsétáltak az 
’56-os szoborhoz, ahol elénekelték a Himnuszt. A szobornál beszé-
det mondott prof. dr. Alpár Tibor rektorhelyettes és dr. ifj. Sarkady 
Sándor. A rendezvényen részt vett több önkormányzati képviselő is.

– Megtanultuk, hogy a saját érdekeinkért való küzdelmet nem várhatjuk mástól – hangsúlyozta Barcza Attila. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Idén is megtartották a 
Rotary Club jótékony-
sági sétáját, amelynek 
önkéntes adományait a 
szervezők a nehéz hely-
zetbe került soproni 
családok megsegítésé-
re ajánlották fel. 

A hagyományos séta az ok-
tóber 23-i városi megemlé-
kezést követően a Perkovátz-
Ház és a Dömötöri cukrászda 
teraszáról indult. A tagtár-
sak és a résztvevők nevében 
Szarka György, a Rotary Club 
Sopron soros elnöke koszo-
rút helyezett el a Hűségzászló 
talapzatán. 

A résztvevők ezután a Cé-
zár-házban lévő Soproni 
Horváth József gyűjteményt 
keresték fel, ahol Sulyok 

Gabriella Munkácsy-díjas gra-
fikusművész szólt a művész 
életútjáról és munkásságáról.

Ezt követően a Szent 
György utcai Torony Galéria 

kiállítótermében dr. Frang 
Gizella, a Soproni Egyetem 
Benedek Elek karának ad-
junktusa Szarka Árpád fes-
tőművész és Renner Kálmán 

éremművész alkotásait mél-
tatta. A Rotary-séta résztvevői 
meg is tekinthették a két mű-
vész erre az alkalomra össze-
állított tárlatát.

Rotary-séta a családokért

A hagyományos séta a Perkovátz-Ház és a Dömötöri cukrászda teraszáról indult. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

„Mondják, az idő begyó-
gyítja a sebeket. Nem tu-
dom, inkább talán csak 
enyhíti, de meg nem szün-
tetheti a fájdalmat. De 
addig is élni kell, dolgoz-
ni kell, úgy tenni, hogy 
mások életét ne zavarjuk, 
mert lehet, ők éppen a 
legboldogabb időszaku-
kat élik. Nekünk egyedül 
kell megbirkózni a lehe-
tetlennel…”

JEGYZET

Hívogató fény
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ülök a kertben, a lágyan simogató napsugarak 
ölelésében. Csend van, csak a természet halk 
neszei szakítják meg gondolataimat. Nézem az 
alápergő fügefaleveleket, az előttem átsuha-
nó szitakötő talán utolsó röppenését. Andalí-
tó az apró kerti tó csobogója. Csend és nyuga-

lom van. Lehunyom 
szememet…

Valahol a múltban 
járok. Egymás után 
villannak fel a törté-
nések és számomra 
kedves emberek arc-
élei. Mintha filmre 
vett számvetést néz-
nék. A valóság ke-
veredik az álomké-
pekkel. Álom vagy 
valóság, hogy rég ha-
lottnak hitt szüleim is 
itt vannak körülöt-
tem, hogy Szilas ké-
zen állva sétálja kör-

be a kertet, hogy Orsinak be nem áll a szája, 
hogy Jani vehemensen védi igazát, hogy Imi le-
csót főz. Nem, ez nem álom, hiszen érzem a pap-
rika és a paradicsom illatát. Itt vannak régi ba-
rátaim is. Bősze Feri éppen arról beszél, hogy a 
második világháborús bombázások miatt bepe-
reli Amerikát. Sokan vagyunk, de többek arcát 
csak homályosan látom, s aztán egyre távolod-
nak, mintha felolvadnának a hívogató fényben.

Felriadok, már hűvös van. Akik az előbb még 
itt voltak velem, már nincsenek itt. És néhányan 
már nem is térnek vissza. Sokan vagyunk így, 
hogy sorra veszítjük el szeretteinket, barátain-
kat. Az idő előrehaladásával egyre többen hagy-
nak itt bennünket, lehet, csak azért, hogy segít-
senek nekünk további életünkben, hogy fogják 
a kezünket, hogy visszatérítsenek bennünket, 
ha tévútra sodródnánk. Nem tudom, hogy a fáj-
dalom valaha is kiűzhető-e belőlünk. Elmúlik-e 
a kín és a gyötrődés, hogy miért pont ők, miért 
akkor és miért nem később. Vagy az emlékek fe-
lülírják mindazt a keserűséget, amely ilyenkor 
elraktározódik a lelkünkben? Mondják, az idő 
begyógyítja a sebeket. Nem tudom, inkább talán 
csak enyhíti, de meg nem szüntetheti a fájdal-
mat. De addig is élni kell, dolgozni kell, úgy ten-
ni, hogy mások életét ne zavarjuk, mert lehet, 
ők éppen a legboldogabb időszakukat élik. Ne-
künk egyedül kell megbirkózni a lehetetlennel…

Ezekben a napokban tízezrekben, százezrek-
ben hasad fel újra a fájdalom. Újra könnycsep-
pek gördülnek le a megkínzott arcokon. Igen, a 
sírás segít, nekünk, veszteseknek is.

Későre jár, a nap is eltűnt már valahol a 
hegyek között. Indulok. Az emlékeim velem 
tartanak.

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361
• Soproni Szociális 

Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

„A békéért kell küzdenünk,  béke nélkül nincs szabadság”

Október 23. – a mécses
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Szeptem-
ber–ok-
tóber a 

legtöbb fa, cserje mag-
jának gyűjtési ide-
je, melyek nagy részét 
még ősszel el is vethet-
jük vagy vermelhetjük. 
A növényszaporításnak 
azonban más mód-
szerei is vannak, 
ilyen a dugványozás 
és az oltás.
A legtöbb faj magját ősszel kell 
összegyűjteni, ilyen például 
a szelídgesztenye, a babér-
meggy vagy a magnólia. Ezek-
nek hideghatásra van szük-
ségük ahhoz, hogy tavasszal 
csírázhassanak. 

– Az összegyűjtött mago-
kat ilyenkor vermeljük, vagyis 
egy lyukas vödör aljára körül-
belül 10 centiméter vastagság-
ban homokot teszünk, vékony 
rétegben rászórjuk a mago-
kat, megint néhány centi ho-
mok következik, majd újból 
a magok – tudtuk meg Kónya 
Kristóf erdész, parképítő és 
-fenntartó, valamint dísznö-
vénytermesztő technikustól. 
– Ezt a műveletet ismételjük a 
magkészlet végéig.

Vannak azonban olyan 
magok is, amelyek nem bírják 

a hideget, például a ciprusfa-
jok. Ezeket tavasszal kell el-
vetni, akkor, amikor már 
sejtjük, hogy nem lesznek fa-
gyok, amelyek a csíracseme-
téket elpusztítanák. Addig 
száraz, fagymentes helyen, 
például egy pincében, befőt-
tesüvegekben érdemes tárol-
ni azokat. 

– A növényszaporítás köz-
ismert módja még a zölddug-
ványozás – folytatta a szak-

ember. – Ez úgy történik, hogy 
júliusban hajtásokat metsze-
nek le a szaporítani kívánt 
növényről, amelyeket fólia-
sátorban, megfelelő közeg-
be (tőzeg, perlit, homok) dug-
dosnak le. A hajtásokon csak 
egy-két levelet hagynak, eze-
ket is félbevágják, hogy ne pá-
rologtassanak, amíg gyökeret 
nem eresztenek. Amikor már 
ez is megtörtént, cserepezik a 
növényeket. 

Az oltást tipikusan a kerté-
szetekben vásárolt gyümölcs-
fáknál alkalmazzák. Gyors 
módszer és nagyon jó arra, 
hogy egyes nemesített fajtá-
kat olyan talajon is tudjanak 
termeszteni, ahol azok egyéb-
ként nem élnének meg a saját 
gyökerükkel.

– Magról vetnek alanyt, 
például vadalmát, majd au-
gusztusban a tövébe metsze-
nek egy T betűt – magyarázza 

a laikusok számára is érthe-
tően Kristóf. – Kihajtogatják 
a vékony kérget, aztán bele-
csúsztatják a T-metszésbe egy 
nemes almafa rügyét, végül 
oltószalaggal körbetekerik. 
Ha a rügy sikeresen hozzá-
nőtt a fához, tavasszal kihajt. 
Ekkor az oltás fölött néhány 
centivel levágják a vadalma 
többi részét, hogy helyette a 
nemesített változat tudjon to-
vább növekedni.

A növényszaporítás  közismert módja a zölddugványozás is

A maggyűjtés időszaka

Miután gyökeret eresztettek a dugványozott növények, cserépbe, ládába ültetik azokat. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

ZÖLD HÍREK

GYŐRI-VARGA NÓRA

Cincérek és kopogóbo-
garak – az otthonaink-
ban lévő faszerkezetek 
legjellemzőbb „hívat-
lan vendégei”. Méretük 
kicsi, az általuk oko-
zott károk viszont igen 
nagyok lehetnek.

Képzeljük el a helyzetet: nap 
végén, amikor már minden 
elcsendesedett, a kanapén ül-
ve könyvet veszünk a kezünk-
be, olvasni kezdünk, és egy-
szer csak halk neszre leszünk 
figyelmesek. Percegő hangot 
hallunk a faablakunk környé-
kén, mert annak bizony nem-
kívánatos lakója van... 

– Hazánkban a leggyak-
rabban előforduló, beépí-
tett faszerkezeteket károsí-
tó farontók a cincérek és a 
kopogóbogarak (a köznyelv-
ben szúbogarak, bár azok-
tól életmódjukban jelentősen 
különböznek) – kezdte prof. 
dr. Lakatos Ferenc, a Sopro-
ni Egyetem kutatási és kül-
ügyi rektorhelyettese. – Új fa-
anyaggal is bekerülhetnek az 
otthonokba, de a régiben is 
megtelepszenek. A külvilág-
gal érintkező felületek, illet-
ve azok, amelyek vizet kap-
hatnak, gombásodhatnak, 

különösen ki vannak téve a 
fertőzéseknek.

A farontó bogarak jellem-
zően az épületek tető- és az 
ablakok tokszerkezetét, ge-
rendákat, de akár bútorokat 
vagy fából készült szobrokat 
is megtámadhatnak. Míg a 
kopogóbogár bármilyen fát, 
addig a cincérek főleg a fe-
nyőt kedvelik, a magasabb 
nedvességtartalom mind-
két faj számára fontos. – Lár-
váik pusztítják a fát, azzal 

táplálkoznak, a lárvaállapot 
pedig 2–5, de akár 10 évig is 
eltarthat – folytatta a szakem-
ber. – Jelenlétükre a fa rágása 
közben kiadott percegő hang, 
a kihulló, lisztszerű rágcsálék 
utal. Egyes cincérek lárvái a fa 
külső részét épen hagyják (kö-
rülbelül fél millimétert), de az 
körömmel vagy késsel köny-
nyen benyomható, alatta ott 
lesz a rágcsálék.

Prof. dr. Lakatos Ferenc 
kiemelte, ahogy az ember a 

házát a betörők ellen védi, 
úgy kell védenünk épülete-
ink faszerkezeteit is a kárte-
vők ellen. Az első és legfonto-
sabb, hogy elriasszuk ezeket a 
bogarakat. A felületkezelő és 
faanyagvédő szereknek nagy 
szerepük van ebben – hasz-
náljuk őket! Ha a farontó 
már beköltözött, célszerű a 
megfertőződött részeket el-
távolítani, kicserélni, majd 
a visszamaradó elemeket fa-
anyagvédő szerrel kezelni.

A kopogóbogár  bármilyen fát „megeszik”, a cincérek a fenyőt kedvelik

Betolakodók a faablakban

A farontó bogarak jelenlétére a percegő hang, a kihulló, lisztszerű rágcsálék utal. Rossz hír, 
hogy a cincér (felvételünkön) lárvái akár 10 évig is elélhetnek a fában. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A soproni parkolóházat a Mé-
dia Építészeti Díj „épület” ka-
tegóriájának legjobbjai közé 
választotta a nemzetközi elő-
zsűri, így az a MÉD közönség-
díjáért versenyez. A szava-
zás október 20-án kezdődött. 

A 10 épületre, 10 tervre és 10 
épített környezeti alkotásra 
november 6-ig lehet leadni a 
voksokat kizárólag online for-
mában. Szavazni az epitesz-
forum.hu/szavazas olda-
lon lehet. 

Közönségdíj  
a parkolóháznak?

Fehér gólya  
a darvakkal
Október közepén egy fe-
hér gólyát láttak a mek-
szikópusztai Borsodi dű-
lőben. – Meglehetősen 
késői megfigyelés ez, hi-
szen ilyenkor a gólyá-
ink már a Boszporuszon 
túl, Kis-Ázsiában járnak. 
– mondta dr. Hadarics Ti-
bor, a Magyar Madárta-
ni Egyesület soproni cso-
portjának szakértője. 
– A madár gyűrűs volt, és 
sikerült leolvasni a gyű-
rűszámát, Szlovákiában 
(Marcelháza) jelölték idei 
fiatal, sérült madárként 
szeptember 11-én. Most 
sincs vele minden rend-
ben, jobb szárnyát nem 
zárja rendesen a testéhez, 
ugyanakkor láthatóan jól 
repül, reptében szárnycsa-
pásai nem tűnnek rendel-
lenesnek. Nemcsak a pihe-
nőhelyen kereste a darvak 
társaságát, de a táplálko-
zóterületre is velük együtt 
repült ki, egy kukoricatar-
lón is láttuk a darucsa-
patban. Érdekes lenne, 
ha ez a gólya együtt ma-
radna a darvakkal. Ugyan-
is a Kárpát-medencei gó-
lyák ősszel délkelet felé, a 
Boszporuszon és a Közel-
Keleten át vonulnak Afri-
kába, a Fertőnél átvonuló 
darvak viszont nyugat fe-
lé mennek tovább, az Al-
pokat délről vagy északról 
megkerülve Franciaorszá-
gon át a Pireneusi-félszi-
getre tartanak.

Rekorder darvak
Elérte a 20 ezer példányt a gyülekező darvak száma a Fertő dél-
keleti részén, Mekszikópuszta és Pomogy térségében – osztot-
ta meg közösségi oldalán a Fertő–Hanság Nemzeti Park. Mint 
írták, ez messze meghaladja az eddig számlált legnagyobb 
mennyiséget. 

ZÖLD HÍREK
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1972
A gesztenyepüré 
hét forint
A borravaló jó néhány szakmá-
ban természetes járandóság 
lett. Kár lenne az ellenvetésért, 
s arra sem próbálunk magyará-
zatot keresni, helyes-e, avagy 
sem. Egy burjánzó jelenség-
ről azonban említést kell ten-
ni, mert az még a borravalót 
adók széles táborát is felbosz-
szantja. Egyes helyeken, főleg 
a vendéglátóiparban, divatba 
jött az önkényesség. Nem is ke-
vés étteremben, eszpresszóban 
a fizetőpincérek és felszolgáló 
kisasszonyok meg sem kísér-
lik, hogy az aprópénzt visszaad-
ják. Zsebre gyűrik a tízest vagy 
a húszast, természetesnek ve-
szik, ha a vendég 8 forint árát 
fogyaszt és 10 forinttal fizet, 
a visszajáró 2 forintot már ne-
kik szánják borravalónak. Sop-
ronban például a Lenin körúti 
Omnia eszpresszóban a dupla 
4, a kávé egy süteménnyel 8, a 
gesztenyepüré pedig 7 forintba 
került, mivel a felszolgáló kis-
asszony úgy gondolta, illetlen-
ség lenne a vendéget a vissza-
járó aprópénzzel „megsérteni”. 
A kialakult szokásnak mi sem 
vagyunk az ellenzői, de sze-

retnénk, ha mindenütt a ven-
dég joga lenne: ad-e, s ha igen, 
mennyi borravalót! (Kisalföld)

A Pro Urbe Sopron 
kitüntetettjei
Sopron város tanácsa 1970-ben 
alkotott tanácsrendelettel ala-
pította a PRO URBE SOPRON 
emlékérmet, melyet ebben az 
évben a tanácsülés az alábbi 
személyeknek adományozott: 
PATZER NÁNDOR volt sopro-
ni vasöntödei dolgozó. A város 
közéletének ismert egyénisé-
ge, Sopron fejlesztése érdeké-
ben végzett munkája tette ér-
demessé a magas kitüntetés 
elnyerésére. MOLNÁR JÓZSEF 
a közgazdasági egyetem elvég-
zése után már fiatalon részt 
vett az illegális munkásmozga-
lomban. Partizánként harcolt 
a fasiszták ellen. Sopron el-
ső kommunista nemzetgyűlési 
képviselője és 1946-tól alpol-
gármestere. A fiatal írók sop-
roni pártfogója. DR. WINKLER 
OSZKÁR építészmérnök, egye-
temi tanár. Ő tervezte a Károly-
kilátót és több más, szép sop-
roni épületet. A felszabadulás 
után Sopron építésügyi kor-
mánybiztosa lett, majd az egye-
tem nyilvános rendes tanára. Ő 
hozta létre Sopronban az el-

ső vidéki állami tervezőirodát. 
DR. AUGUSZTINOVICZ ELEMÉR 
a TIT alapító tagja és megalaku-
lása óta Sopron városi elnöke. 
Ő hozta létre a felszabadulás 
után a soproni nyári egyete-
met. Lelkes szervezője Sopron 
hagyományos zenei életének. 
BECHT REZSŐ, a nyolcvanéves 
nyugdíjas a legismertebb sop-
roni személyiségek egyike. El-
sősorban irodalmi munkássága 
révén ismert. A felszabadulás 
után azonban közvetlen része-
se Sopron gazdasági és politi-
kai életének. A Lövérek, a Fer-
tő tó, a belváros avatott tollú 
szerelmese. VÍG ISTVÁN a Ma-
gyar Nemzet belpolitikai rovat-
vezetője. Több mint egy évtize-
de foglalkozik írásaiban Sopron 
urbanisztikai problémáival. 
(Kisalföld)

1872
Lipót-rend  
Nagy Jánosnak
Ő császári királyi Apostoli Fel-
sége Nagy János országos tör-
vényszéki elnököt Sopronban, 
saját kérelmére állandó nyuga-
lomba helyezni, s őt sokévi ön-
feláldozó s hasznos szolgála-
tai, valamint tántoríthatatlan 
hűségének elismeréséül, ke-

gyelemből, díjelengedés mel-
lett, a Lipót-rend kiskereszt-
jével földíszítni méltóztatott. 
(Pesti Napló)

Vallási őrjöngés
Sopronban e napokban a val-
lási őrjöngésnek egy szomo-
rú esete adta elő magát. Egy 
odavaló fiatal nőn, ki egy ro-
konánál áll szolgálatban, már 
hosszabb idő óta nagyfokú 
szellemi ingerültség jelei vol-
tak észlelhetők, melyek kizáró-
lag vallási őrjöngésben nyilvá-
nultak, és gyakori gyónás által 
még folytonos tápot nyertek. 
Nemrég rokonai, kiknél szol-
gált, vásárlás végett a piaczra 
küldték, honnan azonban visz-
sza nem tért. Utána járva, meg-
tudták aggódó rokonai, hogy 
valószínűleg a domonkosok 
templomában lesz található. 
A városi kapitányság erről érte-
síttetvén, egy biztost küldött a 
nevezett templomba, ki a sze-
rencsétlent az oltár mögött he-
verve találta. Hogy fekhelye ké-
nyelmesebb legyen, az oltárról 
levette a párnákat. Az őrjöngés 
oly világos jelekben nyilvánult 
rajta, hogy a kórházba kellett 
szállítani. (Pesti Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1872. október 27-én alakult meg – a 
fővárosi egylet után elsőként vidéken – a Soproni Korcsolyázó 
Egylet. Az egylet célja: „a szórakoztató és testedző korcsolyá-
zó sport művelése és terjesztése, mely cél elérése végett kü-
lön és saját birtokába tartozó jégpályát tart fenn. A jégpályán 
versenyeket és ünnepségeket, valamint egyéb jégterekre kirán-
dulásokat rendez, kezdők számára a szükséghez képest tanítót 
rendel.”. Az egylet 1951-ben szűnt meg.

135 ÉVVEL EZELŐTT,  1887. október 27-én született Pinkafőn 
(ma: Pinkafeld, Ausztria) Traeger Ernő jogász, politikus, minisz-
teri osztályfőnök, gyorsírástörténész, a Soproni Gyorsíró című 
lap szerkesztője. A Saint Germain-i békeszerződés után az oszt-
rák–magyar határmegállapító bizottság titkára volt, az Ausztri-
ának ítélt nyugat-magyarországi területek visszaszerzéséért, a 
soproni népszavazás megszervezéséért küzdött. Vácon hunyt 
el 1971. február 15-én.

35 ÉVVEL EZELŐTT,  1987. október 30-án a Nemzetközi Szőlő 
és Borászati Hivatal (OIV) a Szőlő és Bor Nemzetközi Városa cí-
met adományozta Sopronnak.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

KÖVES ANDREA

Az ellentétek harmóniája: így lehetne jellemez-
ni Horváth Enikő Sára hivatását és szenvedélyét. 
Példamutatóan helyt áll a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben, másrészt számtalan színpadon ör-
vendeztette meg a közönséget énekesként. 

Aki ismeri Enikőt, nem le-
pődik meg energikusságán. 
A nap 24 órájába nagyon sokat 
tud belesűríteni, és mindent 
odaadással, szívvel-lélekkel 
csinál. Legutóbbi fellépése és 
nagy közönségsikere az olasz 
Pesaro városában, a nemzet-
közi rendőr művészeti feszti-
vál díjátadó gáláján újabb ins-
pirációt nyújtott számára.

– Négy napig vehettem 
részt ebben az összművésze-
ti „zsibongásban” – mesélte. 
– Számomra a gála jelentette 
a csúcspontot. Szívemhez kö-
zel áll az operett, így Kálmán 
Imre: Marica grófnő című 
darabjából Marica belépőjét 
énekeltem. 

Enikő számára az élet a 
hivatásával és az énekléssel 
együtt teljes. Családját áthatja 
a zene szeretete és művelése. 
Hamar kiderült, hogy csengő 
hangja van, így nem véletlen, 
hogy középiskolában magán-
ének-órákat vett, majd ének-
zene tanár, egyházzenei vég-
zettséget szerzett. Huszonkét 
évvel ezelőtt került Sopronba 

családi indíttatásból, és éles 
váltásként a büntetés-vég-
rehajtásban helyezkedett el. 
Mint mesélte: rátalált a hiva-
tása, amit odaadással tud vé-
gezni nap mint nap. Itt fon-
tos az alaposság, a pontosság, 
a határozottság. Ugyanakkor 
élete nagy ajándékának tart-
ja, hogy egykori parancsnoka 
felfigyelt művészi vénájára, 
és először a helyi rendezvé-
nyeken lépett fel, majd a bün-
tetés-végrehajtás országos 
ünnepségein. Később a fertő-
rákosi német nemzetiségi kó-
rus tagja, majd vezetője lett, 
aztán a Fidelissima Vegyeskar 
tagja és az alapítvány kurató-
riumi elnöke. A Petőfi Szín-
ház munkájába hat éve kap-
csolódott be, azóta minden 
évadban szerepel egy-egy ze-
nés előadásban.

Mint mondta: édesanyjá-
nak gyönyörű a hangja, de nem 
tanulhatott tovább, így nagy 
adomány számára, hogy ezen 
a területen is kiteljesedhet, a 
zene szeretetében és művelé-
sében pedig lányai is követik.

KÖVES ANDREA 

Üres ég alatt címmel jelent meg Both 
Balázs soproni költő legújabb verses-
kötete. A könyvet a napokban mutat-
ták be a Pedagógusok Soproni Műve-

lődési Házában. A Rakovszky Zsuzsa Kossuth- és 
József Attila-díjas költő, író vezette közönségta-
lálkozó előtt beszélgettünk Both Balázzsal.

– Üres ég alatt – ezt a cí-
met viseli ötödik verseskö-
tete, amely meglehetősen 
sokrétű jelentéstartalom-
mal bír…

– Az Üres ég alatt egy 
Szerb Antal idézet. Az író 
1944-ben, amikor közreadta a 
100 vers című gyűjteményét, a 
következőket írta az előszavá-
ban: „Kedves olvasó, ki tudja, 
mit tudsz megmenteni ezek-
ben a szörnyű időkben, de ha 
kedves verseid veled lesznek, 
nem maradsz üres kézzel az 
üres ég alatt.”. Tőle kölcsönöz-
tem ezt a címet, ezek a gondo-
latok illenek mostani köny-
vem üzenetéhez.

– Mi inspirálta azokat 
a verseket, amelyek az 5. kö-
tetében helyet kaptak?

– Faludy György írta egy-
szer, hogy minden író a saját 
életét írja, így az engem ért 
újabb és újabb hatások nyúj-
tanak inspirációt. Élmények, 
tapasztalatok, irányt adó ol-
vasmányok, utazások, a lélek 
mély rétegeibe való lehatolás: 
mind-mind összeforr, és egy 
kegyelmi pillanatban születik 

a vers. Úgy gondolom, hogy 
egy vers egyszerűen meg akar 
íródni, amikor az imént emlí-
tett élmények, benyomások, 
tapasztalatok ihletet adó lelki 
impulzussá érnek. Az viszont 
lehet, hogy nem a legelső, ha-
nem a sokadik változat kerül 
majd egy folyóiratba vagy egy 
kötetbe.

– Nem csupán költő, ha-
nem családapa is. Vajon 
a gyermekeihez eljutnak 
a versei, fogékonyak a mű-
vészetekre?

– A család megtartó ere-
je nagyon fontos számomra. 
Fiam, Ábel a történelem és 
a nyelvek kedvelője, lányom, 
Vanda örömmel műveli a ze-
nét, a soproni zeneiskola oboa 
és zongora szakos növendéke, 
most is meglepi a közönséget 
egy zenedarabbal. Nagyon 
boldoggá tesz, hogy Orbán Jú-
lia lehetővé tette, hogy a nyári 
Lenck-villában való bemuta-
tóm után ilyen népes, érdek-
lődő közönség előtt beszélget-
hetünk a kötetről, és annak, 
hogy ennek lányom is része-
se lehet. 

–  E m l í t e t t e ,  h o g y 
a könyv már nyáron megje-
lent, azóta kapott olyan visz-
szajelzést, visszajelzéseket, 
amelyek fontos útravalóul 
szolgálnak?

– Sok olvasói visszajel-
zést kapok: ezek lényegesek 

az alkotó számára. Ha érke-
zik egy-egy üzenet messenge-
ren, hogy egy vers mennyire 
megérintette olvasóját, akkor 
úgy érzem: a versek kiléptek a 
könyv lapjai közül, nem halott 
betűk, hanem új életre kelnek 
valakinek a lelkében.

Kiteljesedés  
a zene szárnyán

A versek nem halott betűk,  új életre kelnek valaki lelkében

Both Balázs: Üres ég alatt

Horváth Enikő Sára élete a hivatásával és az énekléssel teljes.

– Élmények, tapasztalatok, irányt adó olvasmányok, utazások, 
a lélek mély rétegeibe való lehatolás: mind-mind összeforr, és 
egy kegyelmi pillanatban születik a vers – mondta Both Balázs. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Időre van 
szüksé-
ge még az 
újjáalaku-

ló Sopron Basketnek 
– ezt mondta Gáspár 
Dávid vezetőedző, miu-
tán az Euroliga-cím-
védő a Bourge Basket 
otthonában nem tudta 
elhódítani az európai 
Szuperkupát.

– Lehet-e messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni az 
európai Szuperkupa-döntő 
eredményéből?

– Szerintem pesszimista 
hozzáállást tükrözne, ha eb-
ből az egy vereségből hosz-
szabb távú következtetése-
ket vonnánk le. Ez viszont 
ránk egyáltalán nem jellem-
ző. Senki sem feltételezheti 
komolyan, hogy egy ennyire 
újjáalakuló csapat mindjárt a 
szezon elején teljesen össze-
áll. Sok játékos nem az elejétől 
kapcsolódott be a felkészülé-
sünkbe, értelemszerűen idő-
re van szükség ahhoz, hogy a 
csapatjátékunk megfelelően 
működjön. Az első mérkőzé-
seken a védekezésünk alap-
vetően rendben volt, a táma-
dásainkat kell még csiszolni, 
begyakorolni, összehangolni, 

hiszen csak így lehetünk kel-
lően hatékonyak.

– A klub bejelentette, 
hogy Vandersloot Courtney 
egyelőre nem lesz a Sopron 
Basket játékosa, és a taka-
rékossági intézkedések je-
gyében nem is tervezik új 
kosaras igazolását. Változ-
tat-e ez bármin a szakmai 
stáb részéről?

– Természetes, hogy egy 
ilyen súlyos energiaválság-
ra a klubnak reagálnia kell. 

Tudomásul vettük, hogy Van-
dersloot Courtney nem lesz a 
keretünk tagja, de ettől füg-
getlenül sok kiváló kosaras al-
kotja a csapatunkat. Nekünk 
az a feladatunk, hogy a meg-
lévő keretből hozzuk ki a leg-
többet. Ezen dolgozunk, a fel-
fogásunk pedig nem változik.

– Változnak-e a Sopron 
Basket idei célkitűzései?

– Sosem szoktunk megfo-
galmazni konkrét helyezése-
ket, most sem mennék bele 

ebbe. Kérdés, hogy hogyan fog 
összeállni a mi csapatunk, il-
letve egyelőre nem ismerjük 
az ellenfeleinket, nem tudjuk, 
pontosan milyen játékerőt 
képviselnek majd az idei Eu-
roliga-kiírásban. Egyet azon-
ban biztosan állíthatok: min-
den nap azon leszünk, hogy 
jó és hatékony csapattá vál-
jon idén is a Sopron Basket. 
Hiszünk az elvégzett munká-
ban, meglátjuk, ez idén meny-
nyire lesz elég.

Gáspár Dávid:  Össze kell még érniük a játékosoknak

A hatékony csapatért

– Nekünk az a feladatunk, hogy a meglévő keretből hozzuk ki a legtöbbet – nyilatkozta lapunk-
nak Gáspár Dávid (j). FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Komoly eredményeket értek el a SMAFC Karate 
Szakosztályának versenyzői az utánpótlás ma-
gyar bajnokságon. A küzdelmeken alapuló verse-
nyen egy arany-, hat ezüst- és három bronzérmet 
szereztek a SMAFC karatékái.

– Nagyon büszke vagyok ar-
ra, hogy nem kevesebb, mint 
19 versenyzővel voltunk je-
len az utánpótlás-bajnoksá-
gon – mondta Demeter Zsolt 
edző, a SMAFC Karate Szak-
osztályának vezetője. – Ez a 
megmérettetés az őszi idő-
szak legfontosabb és legran-
gosabb versenye. Aki itt ér-
met tud szerezni, az tényleg 

komolyan edzett, és teljesítet-
te a feladatait, komolyan felké-
szült. A knock-down azt jelen-
ti, hogy teljes erejű küzdelem 
folyik – természetesen meg-
felelő védőfelszerelésben, te-
hát maximális biztonságban 
lépnek tatamira a fiataljaink. 
Külön öröm, hogy ilyen sike-
resen, szabályos éremesővel 
tértünk haza.

Az utánpótlás magyar baj-
nokságon a SMAFC színeiben 
Mándi Szofi szerzett arany-
érmet. A dobogó második 
fokára állhatott Hende Ale-
xandra, Kis Bernadett, Kó-
czán Hanna, Németh Regi-
na,  Pokornyi Benett és Orosz 
Márkó. Harmadik helyen vég-
zett  Lovász Adél, Lichtl Lia, 
Pásztor Nimród.

Demeter Zsolt szerint fon-
tos, hogy a fiatalok akár plusz 
edzéseket is vállalnak a sike-
res versenyekért, emellett az 
is lényeges, hogy a mai, szá-
mítógépek, telefonok és vi-
deojátékok uralta világban 
ilyen sokan járnak karatézni 
a SMAFC-hoz. 

Ez volt az őszi időszak  legfontosabb és legrangosabb versenye 

SMAFC-os karatesikerek

19 versenyzővel volt jelen az utánpótlás-bajnokságon a SMAFC Karate Szakosztálya.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kispályás 
labdarúgás
Október 26–27.  
18 óra, Halász Miklós 
sporttelep, tóparti 
sporttelep 

Futsal 
Október 28., péntek 
8.30, Halász Miklós 
sporttelep 
Diákolimpia körzeti döntő 

Túra 
Október 29.,  
szombat 8.30,  
Várisi úti buszforduló
Kápolnák túra  
– 22 kilométer

Teke 
Október 29.,  
szombat 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Csákánydoroszlói TE

Labdarúgás
Október 29.,  
szombat 14 óra,  
Anger réti sporttelp 
Soproni FAC 1900  
– Lipót Pékség SE

Vízilabda 
November 2., szerda  
13 óra, Lőver uszoda 
Országos utánpótlás-
bajnokság

Kosárlabda
November 2., 19 óra, 
Krasznai csarnok 
SMAFC 1860  
– Agrofeed UNI Győr

LELÁTÓ

KOSÁRLABDA
Bourges Basket – Sopron Basket

Európai Szuperkupa-mérkőzés,  
Bourges, október 18.

65–44  
(15–11, 14–15, 14–8, 22–10)

Bourges Basket:  
Michel 3/3, Anderson 6, 

Guapo 16/3, Alexander 20, 
Godin 6. Csere: Steinberga 7, 

Bankole 3/3, Zodia, Colin

Sopron Basket:  
Fegyverneky, Sykes 10,  
Kunek 2, Brooks 20/3, 

Magbegor 8. Csere: Czukor 2, 
Varga A. 2, Stankovic, Böröndy

Vezetőedző:  
Olivier Lafargue

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – Vasas Akadémia
Bajnoki mérkőzés,  

Sopron, október 22.

78–44  
(24–12, 16–12, 19–13, 19–7)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 8, Sykes 13,  

Brooks 16, Sitku 2, Stankovic 6. 
Csere: Kunek 16/9,  

Magbegor 8, Czukor 7/3, 
Böröndy 2, Varga A.,  

Völgyi

Vasas Akadémia:  
Papp 7/3, Tóth O. 8,  

Szerencsés 3,  
Budácsik 3/3, Nunn.  

Csere: Smailbegovic 9/3, 
Salamon 8, Pardee 6/6,  

Van Rijs L. 6, Madár, Van Rijs D.

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Milos Pavlovic

SKC – OSE Lions
Bajnoki mérkőzés,  

Sopron, október 22.

76–64 
(15–10, 20–14, 14–19, 27–21)

SKC:  
Joseph 15/3, Jones 21/9, 

Valerio-Bodon 8, Barnett 8, 
Durham 7.

Csere: Molnár M. 7, Shine 9/3, 
Supola, Sitku 1, Takács

Oroszlány:  
Ruják 8/6, Dmitrijevics 20/3, 

Carev 11/9, Krestinin 11, 
Calloway 5/3.

Csere: Barnjak 2, Illés 5/3, 
Werner, Dorogi 2

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Simon Petrov

LABDARÚGÁS
Caola SC Sopron – Győrújbarát SE

Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, október 22. 

7–1
SZA-BI QUALIT Ménfőcsanak – SFAC 1900

Duna Takarék megyei I. osztály 
Ménfőcsanak, október 22.

8–0

Dobogón a tornászok
REMEK EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL a Soproni Torna Club ver-
senyzői az országos felnőtt, ifi és serdülő bajnokságon a hétvé-
gén. Az ificsapat felkészülését rengeteg sérülés hátráltatta, össze-
sítésben mégis bronzérmet nyert. Csapattagok: Csete Luca, Pölz 
Tímea, Sebestyén Nóri, Soós Vivien, Völgyi Angelika. 

A serdülőcsapat a tavaszi fordulóban az ötödik helyet szerez-
te meg, bár voltak nehézségek a felkészülés alatt, feltornászták 
magukat a harmadik helyre. Csapattagok: Faragó Réka, Fodróczy 
Zsófi, Gárdonyi Jázmin, Tóth Léna. 

A felnőttcsapat az országos versenyen megtartotta az össze-
tett negyedik helyét. A csapat tagjai: Farkas Krisztina, Godawszky 
Stella, Schey Dorottya, Sugár Kriszti, Vidó Hanna.

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Keressen minket az interneten is!
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Ebben a rendkívül nehéz helyzetben – mint erről 
már tájékoztattuk olvasóinkat – több önkormány-
zati intézmény átmenetileg szünetelteti szolgál-
tatásait. Az uszoda azonban teljes gőzzel üzemel. 
A miértekre kerestünk választ.

A Lőver uszoda Sopron egyik 
legújabb, s – mint az alábbi-
akban kiderül – legjobban ki-
használt közösségi létesítmé-
nye, amelynek működtetése 
elengedhetetlenül fontos a 
város és környékének életé-
ben. A fürdő üzemmérnök-
ségtől kapott adatok szerint 
az őszi–téli időszakban a lá-
togatók száma havonta eléri 
a 20–23 ezret, a különböző 
versenyeken résztvevőkkel 
együtt pedig a 25 ezret. Ezek 
a számok önmagukban is jel-
zik, hogy milyen fontos intéz-
ményről van szó, hogy mi-
lyen jelentős szerepet tölt be 
a város életében. Azonban 
ha áttekintjük, hogy mi van a 
számok mögött, vagyis hogy 
milyen tevékenységek ottho-
na az uszoda, akkor derül ki 
igazán fontossága.

Nos, akkor nézzük pont-
ról pontra!

Magyar Úszó Szövetség 
Úszó Nemzet Program: Az 
uszodában is zajló program 
az ország 20 városában 2022 
februárjában indult, és a ma-
gyar kormány támogatásá-
val valósult meg. Célja, hogy 3 
éven keresztül heti rendsze-
rességgel tartson úszásokta-
tást gyermekeknek. A soproni 
uszodában működő foglalko-
zás a városból és annak von-
záskörzetéből hetente 1472 

gyermeket vonz, 62 óvodai és 
iskolai osztályból.

Iskolai úszásoktatás: 
Több középfokú intézmény 
tart az intézményben testne-
velésórát. A diákok száma heti 
szinten 200–300 fő.

Gyógyúszás mint gyó-
gyászati szolgáltatás: A Lő-
ver uszoda nyitása óta gyó-
gyászati kezelőhelyként is 
üzemel. A gyógyúszásokon 
és foglalkozásokon közel 300-
an vesznek részt hetente több 
alkalommal.

Versenysportolók úszá-
sa, triatlon: A Széchy Tamás 
Sportiskola 350–400 fős tag-
létszámával, közel 150 főnyi 
igazolt sportolójával kiemelt 
vendége az intézménynek. 
A versenyző sportolók heten-
te akár 10 alkalommal is edze-
nek, így heti 1500–2000 belé-
pés kötődik hozzájuk.

Soproni Vízilabda Egye-
sület: Megközelítőleg 200 
fős versenysportolói létszá-
mával a második legnagyobb 
sportegyesület az uszodá-
ban, ők is minden hétköznap 
tartanak edzést. Ezzel heti 
szinten 6–800 fős létszámot 
jelentenek.

Rekreációs úszás: A ver-
senysportoláson kívül az 
Aquarázs Rekreációs Sport-
egyesület nagyon széles kor-
osztályt lefedve tart egész-

ségmegőrző foglalkozásokat: 
taglétszáma 6–800 fő. Heten-
te 2–3 alkalommal látogatják 
az intézményt.

Soproni Syncro Sport 
Egyesület: Létszáma ugyan 
nem magas, de több tehet-
séges növendék került ki 
közülük.

Bébiúszás: Nagy múltra 
tekint vissza a hetente több 
alkalommal megrendezett, 
egészen csecsemőkortól mű-
ködő speciális foglalkozás, 
mely során korai szakaszban 
megismerkednek a gyerme-
kek a vízzel. Ez nemcsak a 
vízhez szoktatásban segít so-
kat a szülőknek, hanem a fog-
lalkozás aktív immunerősítő 

folyamatot is elindít. Hetente 
150–200 család is részt vesz a 
foglalkozásokon.

Sérült gyermekek úszá-
sa: Működik az uszodában 
egy speciális foglalkozás, 
amelyen fizikailag vagy men-
tálisan kisebb–nagyobb mér-
tékben sérült gyermekeknek 
nyújtanak segítséget.

Aquafitness: Heti 3 alka-
lommal tartanak foglalko-
zást elsősorban időseknek, 
akik a vizes foglalkozás során 
ízületi és mozgásszervi pana-
szaikat tudják csökkenteni a 
medencében.

V í z i l a b d a - m é r k ő z é -
sek és úszóversenyek. Ha-
vi rendszerességgel rendez-

nek vízilabda-mérkőzéseket, 
amelyek havi szinten mint-
egy 8–900 sportolót mozgat-
nak meg. Az úszóversenyeket 
a Magyar Úszó Szövetséggel 
és a Széchy Tamás Sportis-
kolával közösen szervezik. 
Ezeken több ezer rajttal szá-
molhatunk, melyekre nem-
csak az egész országból, ha-
nem szinte egész Európából 
jönnek résztvevők. Ilyen ver-
senyeken nemcsak a sporto-
lók, hanem az érdeklődők is 
megtöltik a lelátókat. Hason-
ló megmérettetést az ősszel 
hármat rendeztek.

Jövő bajnokai edzőtábo-
rok: A létesítménybe az or-
szág számos területéről ér-

keznek kiemelt sportolók 
többhetes edzőtáborra, vál-
tozó létszámmal.

Szabadidős úszás vagy 
hobbiúszás: A Lőver uszo-
da talán legfontosabb felada-
ta, hogy lehetőséget adjon az 
egészségmegőrzés vagy sport-
célú úszásigény kiszolgálásá-
ra. Kedvező feltételek mellett 
a fiataloktól az idősekig a heti 
belépésük eléri a 2500-at.

A fenti számok meggyőző-
ek, s jól mutatják az uszoda 
kiemelt társadalmi szerep-
vállalását, jóval túlmutatva a 
sportban betöltött szerepén. 
Sokrétű tevékenységét olvas-
va nyitva tartása indokolt, 
ameddig lehetséges.

Az őszi–téli időszakban  a látogatók száma havonta eléri a 20–23 ezret

Miért az uszoda? – íme, a válaszok! 

A szombati 2. Lőver Kupa úszóversenyen összesen 12 klub 220 sportolója vett részt. Sopronban rendszeresen tartanak hasonló 
megmérettetéseket, de már világbajnokság helyszíne is volt a Lőver uszoda. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ 

Az 1989/90-es bajnokság előtt több 
új játékos érkezett a Soproni Postás 
női kosárlabdacsapatához, az egyi-
kük a lengyel válogatott, Poznanban 

játszó 30 éves Iwona Jablonska volt, akihez nagy 
reményeket fűztek a zöld-fehérek. 
Iwona Jablonska leigazolása 
nem volt egyszerű. A férjét 
edzőként érvényes szerződés 
kötötte ahhoz a klubhoz, ahol 
Iwona is kosarazott, a kislá-
nyuk pedig éppen iskolásko-
rú lett, így több akadályt kel-
lett megugrani, hogy a játékos 
Sopronba tudjon szerződni. 

A korábban a legszebb len-
gyel kosarasnak megválasz-
tott Iwona végül a kislányával 
érkezett meg hozzánk. Olát 
a Fenyő téri iskolába íratták 
be úgy, hogy természetesen 
egy szót sem tudott magya-
rul. Fél év elteltével azonban 
szinte hibátlanul beszélte a 
nyelvünket, nem úgy, mint az 
anyukája, aki lassabban ha-
ladt a tanulással.

– Számomra örökre emlé-
kezetes marad az, ami Iwo-
na idejövetele után más-
fél hónappal egy külföldi 

felkészülési tornán történt 
– emlékezett Németh Emil 
egykori sportköri elnök a 
Soproni Postásról szóló köny-
vében. – A lengyel hölgy ide-
igazolásában is közreműködő 
Phillipovits Erzsi technikai 
vezetőnknek feladatul adtam, 
mielőbb tanítsa meg Iwonát a 
legszükségesebb magyar ki-
fejezésekre. Ezen a bizonyos 
tornán kíváncsi voltam, ho-
gyan állnak a magyartanu-
lással. Megdöbbenésemre he-
lyette Phillipovits Erzsi tanult 
meg lengyelül, olyan folyéko-
nyan társalogtak Iwonával, 
hogy a szám is tátva maradt.

A Postás 30 pár  Reebok ci-
pővel fizetett a poznani csa-
patnak Jablonskáért. Az még 
az elnök számára is rejtély 
maradt, hogy a klub technikai 
vezetője ezeket hogyan tudta 
behozni Szlovéniából, majd 

három határon át kijuttatni 
Poznanba.

Mindenesetre elmond-
hatjuk: Jablonska megérte az 
árát, a két idény alatt, amíg 
soproni színekben játszott, 
a csapat egyik legjobbjának 
bizonyult. A zöld-fehérek 
kényszerűségből az 1990/91-
es szezont az NB II-ben töl-
tötték, de Jablonska oda is a 
csapattal tartott, az időköz-
ben Sopronba költöző fér-
je pedig az együttes edzője 
lett. Aztán elsősorban a kis-
lányuk tanulmányai miatt 

abban az évben visszatértek 
Lengyelországba.

A Sopronban töltött idő-
szak mély nyomot hagyott a 
házaspárban is. A poznani 
wyborcza.pl által velük ké-
szített hosszabb interjúban 
évekkel ezelőtt is gyönyörű vá-
rosként említették Sopront, és 
dicsérték országunkat. A ma-
gyar konyha iránti szenvedé-
lyüket is magukkal vitték. Ha 
gulyásleves és paprikás csir-
ke került az asztalukra, akkor 
azt jelentette: Jablonskiéknál 
ünnep van... 

A Sopronban töltött időszak  mély nyomot hagyott Iwona Jablonskában

Klasszis harminc pár cipőért

Iwona Jablonska két szezont töltött Sopronban, a csapat egyik 
legjobbjának számított. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A védekezés már alakul, támadásban viszont csi-
szolni kell a játékot – így összegezte az eddigi 
mérkőzések alapján a legfontosabb tennivalókat 
Bors Miklós, az SKC másodedzője. 

– A tavalyi és idei csapat légió-
sait összehasonlítva látni kell, 
hogy olyan játékosok, mint 
például Borisov, Quincy Ford 
vagy Myers nagyon komoly 
európai rutinnal rendelkez-
tek – kezdte Bors Miklós. – Ők 
voltak azok a kosárlabdázók, 
akik az élre tudtak állni, ha a 
csapat hullámvölgybe került 
egy-egy meccsen. Az idei ke-
ret légiósainak kevesebb ilyen 
tapasztalata van, leginkább 
Andre Jones és Tavarius Shi-
ne lehet az a két játékos, aki 
a nehezebb periódusokban 
is átlendíti a csapatot. A cen-
terünktől, Juwan Durham-
től azonban egyértelműen 
többet várunk, több lepatta-
nót kell szereznie, ugyanak-
kor még ő is rutintalan kosár-

labdázónak számít a magyar 
mezőnyben.

A másodedző szerint 
örömteli, hogy a magyar mag 
az idei évben ütőképesebb, 
komolyabb játékerőt képvi-
sel, emiatt elég hosszú ebben 
a szezonban az SKC kispadja.

– Összességében azt mon-
dom, hogy nem indultunk 
rosszul, a pozíciókat, szere-
peket még meg kell találnunk, 
össze kell hangolnunk – foly-
tatta a másodedző. – Szebb 
játékot várok a folytatásban 
és kevesebb hullámzást a já-
tékban. A védekezésünk már 
kezd összeállni, ugyanakkor 
a támadásoknál meg kell ta-
lálnunk a belső és külső játék 
közötti egyensúlyt, így alakít-
hatunk ki több dobóhelyzetet.

SKC: ütőképes 
magyar mag

Terjesztési reklamáció: 0699/517–501
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„A tisztelet nem 
alárendelés. Ha 
maga a teremtő 
Isten tisztel ben-
nünket, mint 
szabad akarat-
tal rendelkező 
lényeket, akkor 
ennyit nektek 
se legyen kínos 
megtenni.”
Kiss Judit Ágnes  
(1973–) József Attila-díjas 
magyar költő, író, tanár

MOTTÓ

Kiss Judit Ágnes:  
Kórház az osztály-
teremben
Az iskola udvarán álló ha-
talmas, ősöreg platánfába 
rejtett titkos ajtó a múltba 
vezet. Lóri, Réka, Hanna és 
Sanyi tudatosan választ-
ja úti célul 1956. október 
23-át, mert Lóri a dédapját 
szeretné megkeresni a tö-
megben. De ami azon a na-
pon Budapest utcáin várja 
őket, arra nem lehet igazán 
felkészülni…

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖVES ANDREA

Vajon milyen iskola-
típust válasszon a to-
vábbtanulás előtt álló, 
általános iskolás diák, 
aki nem folytatta ta-
nulmányait nyolc- vagy 
hatosztályos gimnázi-
umban? Érdemes több 
szempontot is figye-
lembe venni!
– Első lépésként járjuk kör-
be, hogy mi a gyermekünk el-
képzelése a saját jövőjéről! 8. 
osztály után elsősorban isko-
laválasztásról beszélhetünk, 
semmiképpen sem megvál-
toztathatatlan életpálya ki-
jelöléséről – kezdte Kozma 
Adrienn, Euroguidance nem-
zetközi nívódíjas pályaorien-
tációs tanácsadó. – Ideális 
esetben a kiskamaszkorban 
lévő diák maga hozza meg a 
döntését, ehhez azonban az 
kell, hogy tisztában legyen 
saját képességeivel, határai-
val, bőven kapjon információt 
a szakmákról, iskolatípusok-
ról, tantárgyakról, továbbta-
nulási lehetőségekről. 

A szakember szerint a szü-
lőknek érdemes sokat beszél-
getni az iskolaválasztás előtt 
álló gyermekükkel, hogy mi-
ben érzi magát jónak, milyen 
szabadidős tevékenységeket 
élvez igazán, milyen típusú is-
kolák tetszenek neki, milyen 
szakmában tudja elképzelni 

magát, milyen tárgyakat ta-
nulna magasabb óraszámban. 
A válaszok alapján el lehet 
kezdeni a keresgélést. Vajon 
mennyire adjunk szabad te-
ret 14 éves gyermekünknek a 
választás során?

– Ha a gyermekünknek 
határozott elképzelése van, 
meglátásom szerint hagyjuk, 
hogy azon a területen próbálja 
ki magát, és szülőként ne eről-
tessük rá a családi elvárásokat 
vagy akár a be nem teljesült 
álmainkat! – folytatta Koz-
ma Adrienn. – Az érdeklődé-
si kör mellett természetesen a 
tanulmányi eredmények, he-
lyi feltételek szűkíthetik a vá-
lasztási lehetőségeket.

Sok szülő nagy dilemmája, 
hogy gimnázium vagy szak-
képzés felé induljon el gyer-
meke. A pályaorientációs ta-
nácsadó úgy véli: segítheti a 
döntést, ha tudjuk, hogy az 
ötéves technikum az érett-
ségi vizsgára és egy szakmá-
ra készít fel, egyesíti a szak-
matanulás és a gimnázium 
előnyeit. A 13. évfolyam vé-
gén érettségi bizonyítványt 
és technikusi oklevelet kap a 
tanuló. Nappali rendszerben 
szakképzési ösztöndíjra, a ta-
nulmányok sikeres befejezé-
sét követően egyszeri pálya-
kezdési juttatásra jogosult a 
fiatal. A szakképző iskolában 
3 év alatt szerezhető szakmai 

bizonyítvány. Ebben a képzé-
si rendszerben is jogosultak 
a diákok szakképzési ösztön-
díjra, a duális szakképzés-
ben munkabérre és egysze-
ri pályakezdési juttatásra is. 
A hagyományos gimnáziu-
mokban a tantárgyak teljes 
palettáját sajátítják el a ta-
nulók, és négy év alatt sze-
reznek érettségit. A munka 
világa helyett inkább az elmé-

leti tudás elmélyítésén van a 
hangsúly. 

A szakember fontos taná-
csa: mielőtt iskolát válasz-
tunk, érdemes ellátogatni a 
nyílt napokra, kikérni az oda-
járó tanulók, illetve pedagó-
gusok véleményét, figyelni 
az adott iskola közösségi ol-
dalait és honlapját, vagy akár 
részt venni a felvételi előké-
szítő órákon. 

Ha gyermekünknek  határozott elképzelése van, hagyjuk, hogy próbálja ki magát!

Pályaválasztás: merre tovább?

A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 7.m osztályos diákjai több szakmát is megis-
mertek a közelmúltban, például pizzát is sütöttek. FOTÓ: PETŐFI-ISKOLA

Kozma Adrienn pályaorientá-
ciós tanácsadó

GYŐRI-VARGA NÓRA

Idén is a legjobb csa-
pateredményt érték el 
a Roth-iskola diákjai a 
dr. Szepesi László er-
dészeti gépész emlék-
versenyen. Norvégiá-
ban ők képviselhetik 
hazánkat az ifjúsági 
Európa-bajnokságon.

– Jó ideje a mi tanulóink nye-
rik meg összetettben a ver-
senyt – tudtuk meg Sztojkáné 
Bodor Ildikótól, a Roth Gyula 
Erdészeti Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium 
igazgatójától. – Év elején egy 
nagyobb társaságból válogat-
juk ki a leendő versenyzőket. 
Figyelünk arra, hogy ne csak a 
legidősebb korosztály, hanem 
a fiatalabbak is esélyt kapja-
nak, rutint és tapasztalatot 
szerezhessenek.

A Piliscsabán rendezett 
dr. Szepesi László erdészeti 
gépész emlékversenyen szó-
beli, írásbeli és olyan gya-
korlati feladatokban is kellett 
bizonyítaniuk a Roth diákjai-
nak, mint például motorfű-
részlánc-szerelés, lánckímélő 
és kombinált darabolás, galy-
lyazás vagy döntés.

Az iskola 2-es számú csapa-
ta (Szalay Dávid, Fódi Mátyás 
Dominik, Farkas Gergő) az 
első helyezést szerezte meg, 
ezzel ők képviselhetik hazán-
kat az ifjúsági erdész Európa-
bajnokságon 2023 májusában 
Norvégiában. – Itt is lesznek 
a hazai megmérettetéshez 
hasonló versenyszámok, de 
egyéb erdészeti feladatok is, 
mint famagasság- és kormeg-
határozás. Nemcsak növénye-
ket, hanem azok kártevőit is 
fel kell ismerni és megnevez-
ni angol nyelven – tette hozzá 
az igazgató.

A Roth 1-es számú csapa-
ta (Varga Ruben, Selyem Pé-
ter, Varga Patrik Márió) is re-
mekelt: a képzeletbeli dobogó 
második fokára állhatott fel. 
Tanulóik közül került ki az 
egyéni első helyezett, Fódi 
Mátyás Dominik, aki döntés-
ben is a legjobb lett. Az egyé-
ni 3. helyezett a legjobb lánc-
kímélő és kombinált daraboló 
Szalay Dávid, míg Selyem Pé-
ter szerelésben lett a legki-
emelkedőbb. Gyakorlati felké-
szítő tanáraik Zergi Attila és 
Zombó Gergő gyakorlati okta-
tók voltak.

2023 májusában  Norvégiában rendezik az ifjúsági erdész Eb-t

Ismét a Roth győzött

A Roth nyertes csapata: Szalay Dávid, Zergi Attila felkészítő 
oktató, Fódi Mátyás Dominik és Farkas Gergő.

MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széchenyi István Gimnázium négyfős 
csapata az előkelő második helyezést szerezte 
meg a TV2 Zöldgömb című környezettudatossági 
vetélkedőjének második évadában. 

A Kónya Máté (12.A), Simon 
Réka (12.B) Szittyai Gergő 
(12.A) és Fandák Ajándék (12.C) 
alkotta csapat indult a verse-
nyen, amelyre Simon György 
készítette fel a tanulókat.

– A verseny két fordulóját 
egy nap alatt forgatták le a gö-
döllői Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetemen – me-
sélték a diákok. – Nagyrészt 
kvízkérdéseket és activity-fel-
adatokat kaptunk. Mindegyik 
a fenntarthatóság és a környe-
zetvédelem témaköreit érin-
tette, viszont a mindennapi 
emberek számára megvaló-
sítható javaslatokkal kellett 
előállnunk.

A diákok a megméret-
tetés előtt például egy har-
minc másodperces kisfilmet 
készítettek.

– Az első fordulóból 18 csa-
pat közül magabiztosan ju-
tottunk tovább a legjobb hat 
között a döntőbe – folytat-
ta az élménybeszámolót a 

vidám csapat. – Erre azért is 
vagyunk különösen büszkék, 
mert a versenytársak között 
voltak olyanok, akik a témá-
val kiemelten foglalkozó szak-
gimnáziumból jöttek. 

A vetélkedő izgalmas volt: 
lehetett duplázni, triplázni, 

de akár mínusz pontokat sze-
rezni is. A diákok örömébe 
egy kis üröm is vegyült: nem 
voltak teljesen elégedettek a 
második helyezéssel, ugyan-
is nagyon közel jártak a győ-
zelemhez. A szponzorok jó-
voltából rengeteg ajándékot 
kaptak, köztük egy napele-
mes hátizsákot és egy well-
ness-hétvégét Bükfürdőre.

Széchenyis diákok egyéb-
ként már indultak a vetélkedő 
első évadában, és információ-
ink szerint a következő, har-
madik évadba is neveztek. 

Környezettudatosságban 
az ország élvonalában

Kónya Máté, Szittyai Gergő, Simon Réka és Fandák Ajándék al-
kotta a második helyezett csapatot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK  alaposabb megismeré-
sében segítségül szolgálhat a Soproni Kereskedelmi és Iparka-
mara pályaorientációs tevékenysége és a novemberben szerve-
zett pályaválasztási szülőértekezletek, ahol a kamarával karöltve 
a Soproni Szakképzési Centrum és a Soproni Tankerületi Központ 
együttesen segíti a pályaválasztást.
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Kedves Olvasóink!
Ezen a helyen – hosszú évek óta – dr. Tschürtz Nándor óvó taná-
csait, javaslatait olvashatták egészségünk megőrzése érdeké-
ben. A „Soproni Téma orvosa” azonban megbetegedett, ezért 
– reméljük, csak rövid ideig – nélkülöznünk kell írásait.

Szerkesztőségünk az Önök nevében is kíván a Doktor Úrnak 
mielőbbi teljes gyógyulást, és várjuk, hogy újra velünk legyen!

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 2-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó ki-
adványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 12-i rejtvényünk megfejtése: „A sok hazugság egy idő után megöli az ember lelkét.”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Ács Kálmánné, Sopron, Határőr utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 26-tól november 1-ig. Az ügyeleti idő este 8 órá-
tól másnap reggel 8 óráig, november 1-jén reggel 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Október 26.,  
szerda 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249  

Október 27., 
csütörtök 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544 

Október 28.,  
péntek 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084  

Október 29., 
szombat 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Október 30., 
vasárnap 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865  

Október 31.,  
hétfő 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614  

November 1.,  
kedd 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 99/505–500

„Sopron mindenért kárpótol”
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Molnár Ákos

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Bár Molnár Ákos az ország ép-
pen átellenes felében szüle-
tett, az általános iskola első 
osztályát már Bánfalván kezdte, 
ahol Lángné Regina néni taní-
totta meg írni-olvasni. Amikor 
1949-ben a család a nyírvasvári 
családi ház eladása után a Má-
tyás király utcában lelt végle-
ges otthonra, Ákos a belváro-
si iskolák tanulója lett, majd 
1957-ben a Széchenyi-gimná-
ziumban, Kutas Gizella osztá-
lyában érettségizett. Még eb-
ben az évben felvételt nyert a 
soproni Erdőmérnöki Főiskolá-
ra, ahol 1962-ben szerzett dip-
lomát. Közel tíz évig a Pápai Er-
dészet műszaki vezetőjeként 
tevékenykedett, majd 1971-től 
1996-ig, nyugdíjba vonulásáig 
a Tanulmányi Állami Erdőgaz-
daságnál dolgozott műszaki 
vezetőként, erdészetvezető-
ként, majd igazgatóhelyettes-
ként. Társszerzője A Soproni-
hegység erdőállományainak 
története című monográfiának. 
Évtizedekig meghatározó he-
gedűse volt a Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekarnak, 
ennek köszönhetően 2004-ben 
polgármesteri elismerő okle-
vélben részesült.

– Nagyon hiányosak az is-
mereteim a felmenőimről, 

ugyanis édesapámat korán el-
vesztettem – kezdte a gyémánt-
diplomás erdőmérnök. – Nagy-
apám, Mangu Dezső változatos 
hivatalnoki életpályát futott 
be, az első világháború kitö-
résekor már szülőfalumban, 
Nyírvasváriban volt körjegyző. 
1926-ban magyarosította csa-
ládnevünket Molnárra. Édes-
apám a nyírségi Ópályiban szü-
letett 1909-ben. Érettségi után 
elvégezte a nyíregyházi tanító-
képzőt, és Nyírvasváriban, il-
letve a környező falvakban volt 
kántortanító. Részt vett 1940-
ben az észak-erdélyi bevonu-
lásban, majd 1942 tavaszán 
vitte a katonavonat a Don-ka-
nyarba. Innen sajnos soha töb-
bé nem tért haza. 

– Édesanyám felmenői ke-
reskedők voltak Arad és Te-
mes vármegyében – folytat-
ta Molnár Ákos. – Nagyapám, 
Habermann Oszkár kiváló 
sportember volt, a Temesvá-
ri Csónakázó-Egylet verseny-
zőjeként szép sikereket ért el, 
később pedig a Magyar Turis-
ta Egyesület vezetőségébe is 
beválasztották. Sikeres bank-
szakemberként ment nyugdíj-
ba. Ezután vásárolt Sopronban 
egy lővert, így lettünk a hábo-
rú után édesanyámmal és a nő-

véremmel „lőverlakók”. Az óri-
ási lövéri kert szárnyakat adott 
a fantáziánknak, barátaimmal 
nemcsak olvastuk az indián re-
gényeket, de építettünk indi-

án tábort. Több mint három-
negyed évszázada élek ebben 
a városban, Sopron mindenért 
kárpótol, ha van hiányérzetem, 
az csak a szeretteim elvesztése. 

– Az óriási lövéri kert szárnyakat adott a fantáziánknak – 
mesélte gyermekkoráról Molnár Ákos. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

CSALÁDI HÁTTÉR:  1939-ben született Nyírvasváriban. Édes-
apja kántortanító volt, édesanyja korán megözvegyült, így sok 
nehézség árán egyedül nevelte fel két gyermekét. Alkalmi mun-
kákat vállalt, végül a Soproni Fehérnemű Szövetkezet betaní-
tott varrónőjeként ment nyugdíjba. Felesége, Bierbaum Katalin 
matematika–ének szakos tanár volt. Két fiuk közül Zsolt bota-
nikus, etnoökológus, Balázs pedig közgazdász. 

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Keressen minket az interneten is!
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KÓCZÁN BÁLINT

Október 29-én újra rockhalloween 
est lesz a Hangárban. A Wall of Sleep 
zenekar immár 11. alkalommal rende-
zi meg a bulit, amelyen a házigazda 

formáció mellett a húrok közé csap a Nope, a Ne-
uropsy és a Rakhsa Bandhan is.
– A cél idén is ugyanaz, a hallo-
ween szellemében egy olyan, 
több zenekaros estét kínálni 
a soproniaknak és környékbe-
lieknek, ahol a rockzene több-
féle ágát kedvelők egyaránt jól 
érezhetik magukat. Ráadásul 
ezúttal is bárki jöhet, jelmez-
be öltözhet, aki így szeretné 
emelni az est, valamint saját 
fényét – mesélte Bátky „BZ” 
Zoltán énekes.

A házigazda Wall of Sleep 
idén is hívott vendégzeneka-
rokat. A hét órai kapunyitás 
után a helyi érdekeltségű, fia-
talos, pörgős, női énekkel szí-
nezett Nope melegít be, majd 
a délies, zúzós metal Rakh-
sa Bandhan következik. Ez-
után a Wall of Sleep hozza a 
szokásos klasszikus metal, 
hard rock és doom egyvele-
get néhány meglepetéssel 

fűszerezve, végül pedig ismét 
soproni csapat zárja az élő 
show-t, a Neuropsy a thrash 
kedvelőihez szól leginkább.

A zenekar háza táján az 
idei év talán csendesebbnek 
tűnhetett, de ennek oka, hogy 
a háttérben komoly mun-
ka folyik.

– Egyrészt, mivel Preidl 
Barnabás a nagybetűs Élet 
egyéb dolgai miatt teljesen 
szögre akasztotta a hangsze-
rét, új basszusgitáros került 
a zenekarba – mondta moso-
lyogva BZ. – Janovszki Zsolttal 
kapcsolatban különleges ada-
lék, hogy közel 30 éve, kezdő-
ként mi már zenéltünk együtt, 
igaz, akkor én még doboltam, 
ő pedig énekelt. Azóta zenei-
leg sok minden történt velünk 

külön-külön, és most más for-
mában újra egymás mellé sod-
ródtunk. Emellett pedig neki-
álltunk egy új Wall of Sleep 
nagylemez megírásának. Pat-
togtatjuk egymásnak a dal-
ötleteket Füleki Sanyival, és 
amit elkezd az egyikünk, befe-
jezi a másik. Az eddigiek alap-
ján nagyon színes, egyszerre 
súlyos és mély anyag várható, 
ráadásul azt tervezzük, hogy 
egy-két dalt már talán most, a 
Wall of Sleep Halloween kere-
tei között a Hangár színpadán 
is bemutatunk.

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Idén is a Hangárba költözik  a Wall of Sleep Halloween

Nagylemezzel készülnek

A Wall of Sleep már dolgozik új nagylemezén – az eddigiek alapján nagyon színes, ugyanakkor mély anyag várható. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Egészséges fürtök szőkítés után
MADARÁSZ RÉKA

Sokszor halljuk, hogy a 
szőkítés roncsolja a ha-
jat. A szakembert kér-
deztük arról, hogy 
mennyire igaz ez a felté-
telezés, és hogy mit tehe-
tünk annak érdekében, 
hogy komolyabb károso-
dás nélkül ússzuk meg a 
műveletet.

Boda Balázs mesterfodrász sze-
rint a szőkítés valóban káros, 
így nem ajánlja, hogy bárki is 
otthon nekifogjon.

– Ha 4–5 árnyalatot vagy 
még többet szőkítünk, azt nem 
fogjuk azonnal elérni – részle-
tezte Boda Balázs. – Ha nagy 
agresszióval megyünk ne-
ki a hajnak, egy narancssár-
gás árnyalatot kapunk. Mi az 
üzletben a szőkítéshez kötés-
erősítőket használunk, ame-

lyek mérsékelik a haj roncso-
lódását. A szőkítőhöz teszünk 
még tónert is, ami színt ad egy 
natúr hajnak, ám egy komo-
lyabb szőkítés után még be is 
kell színezni, hogy szép legyen 
a végeredmény. 

Ha csak egy-két árnyala-
tot szeretnének világosítani, 
ugyanazokat az alapanyago-

kat (szőkítő,  oxigenta, kötés-
erősítő) alkalmazzák, viszont 
a „koktélba” sampont és vizet 
is kevernek. A szőkítést a fej 
hátulján kezdik, aztán halad-
nak fokozatosan előre. Ha fó-
liával dolgoznak, melírozáshoz 
gyengébb szőkítőt használnak. 
Szőkítés közben nem ajánlott 
kimenni a hidegbe, mert a fo-

lyamat lelassul vagy megáll. 
Hennázott hajat se szőkítsünk, 
mert zöld lesz!

– Nagyon fontos az utóke-
zelés a szőkítés után: otthon 
is magas hatóanyagtartalmú, 
professzionális termékekkel 
kell ápolni a hajat – folytat-
ta Balázs. – Éppen ezért én csak 
azoknak a törzsvendégeimnek 
vállalom el, akikről tudom, 
hogy időt és energiát tudnak 
ezekre áldozni, illetve megfo-
gadják a tanácsaimat: például 
nem dörzsölik vizesen és addig 
nem vasalják a hajukat, amíg az 
nem regenerálódik. 

Szőkítés után speciális sam-
pon, majd a kötéserősítő máso-
dik lépése következik, az öblí-
tés befejeztével pedig olyan 
színezőt használnak, ami csak 
a szőkített részt fogja meg. Egy 
többórás szőkítési folyamat 
után közvetlenül nem ajánlott 
vágni, mivel a haj rugalmassá-
ga megváltozik.

– Ha 4–5 árnyalatot vagy még többet szőkítünk, azt nem 
fogjuk azonnal elérni – mondta lapunknak Boda Balázs 
mesterfodrász. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BULI VAN!  – zenei ajánló

Müller Péter Sziámi AndFriends
Október 28., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik 
Garden, Vendég: Trampúr 
Egy különleges zenei rendezvény lesz a Búgócsigában október 
28-án. Müller Péter Sziámi, Kirschner Péter, valamint Varga Or-
solya, Bakos Zita, Kónya Csaba és Tóth Márton lép fel. A Sziámi 
AndFriends a hazai rockzene és alternatív rockzene megkerül-
hetetlen formációja. Tiltott és tűrt dalok 1980-tól napjainkig. 
URH, Kontroll Csoport és Sziámi. Az Apokalipszis, a Vigyetek 
el!, a Besúgók és provokátorok, a Kicsi kicsiszolt kő, a Testből 
testbe vagy a Világegyetemista a jelenkorban is ugyanolyan 
érvényesen szól, mint születésekor. Vendég a feltörekvő és 
fantasztikus Trampúr zenekar.

OKTÓBERI KONCERT:  XI. 
Wall of Sleep Halloween, ok-
tóber 29., szombat 18 óra, 
Hangár Music Garden


