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A stílus 
védjegy 

Megnyílt a koripálya

A korcsolyapálya az őszi szünetben hétvégi 
nyitva tartással várja a látogatókat

Közel százan vettek részt az elmúlt hétvégén megtartott Rotary-sétán. A jótékonysági eseményen 
százezer forint gyűlt össze, amelyet a zeneiskola támogatására ajánlottak fel. A növendékek minden 
egyes megállóhelyen hangszeres előadást is tartottak.  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Rotary-séta a zeneiskoláért

Babos újra 
világ- 
bajnok!

A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mlade
novic nyerte meg a szingapúri tenisz WTAvilágbajnokság páros
versenyét. A soproni teniszező és társa a fináléban két szettben 
győzte le a cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.

A dicsőség napja
– Nekünk 1956 a legfényesebb független
ségi harcunk a kommunista elnyomók ellen. 
– mondotta dr. Fodor Tamás polgármester az 
’56os megemlékezésen a Széchenyi téren.

Nemzetközi díjak sora 
után itthon is kiemel-
kedő sikert aratott a 
soproni Szikszai Lász-
ló vállalkozása, a sixay 
furniture. A kézműves 
módszerekkel készített 
tömörfa bútorokat gyár-
tó cég a Magyar Forma-
tervezési Tanács jubi-
leumi Design Manage-
ment díját érdemelte ki. 
– Igazi meglepetés szá-
munkra az elismerés, hi-
szen a design központja 
Budapest – mesél-
te Szikszai László.
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Cher és  
az ABBA
A zenetörténelem egyik legsikeresebb 
csapatának, az ABBAnak a feldolgozá
saival jelentkezett Cher. Az örökérvé
nyű slágerek új verziói legalább annyira 
menők, mint az ABBA eredeti felvéte
lei, ami Cher különleges orgánumának 
és Mark Taylornak, a Believe szuperpro
ducerének is köszönhető. – Nehezebb 
volt felénekelni a számokat, mint ahogy 
elképzeltem, de a végeredménynek szív
ből örülök – nyilatkozta az énekesnő. 12
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A családon belüli erőszak is 
témája volt a kríziskezelő 
ambulancia konferenciájának. 
A tapasztalatok szerint a bán-
talmazottak csak nagyon ritkán 
kérnek segítséget.

A Nyugat-dunántúli Kríziske-
zelő Ambulancia konferenciá-
ján tartott előadást a hozzátar-
tozók közötti erőszak témaköré-
ben Babelláné Lukács Katalin, a 
soproni rendőrkapitányság ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó-
ja a rendőrség hatósági feladata-
iról. Szó esett a családon belüli 
erőszak megfékezéséről szóló 
törvényről, amelynek értelmé-
ben a rendőrség eltávolíthatja 
a lakásból, ingatlanból a csalá-
di erőszaktevőt és távoltartási 
végzést is elrendelhet azonna-
li hatállyal. – A bántalmazottak 
csak a végső esetekben mer-
nek rendőrt hívni, gyakran 
nem terjesztenek elő magán-
indítványt, vagy visszavonják 

feljelentésüket – fogalmazott a 
főelőadó, aki a probléma keze-
lésében a prevenciós szakem-
ber, a hatóság, a civil és társa-
dalmi szervezetek összefogását 
hangsúlyozta. 

A rendőrség szakembere a kö-
vetkezőkre hívta fel a figyelmet:

– Ne engedjen az erőszak-
nak! Hívjon rendőrt, tegyen 
feljelentést!

– Kérjen ideiglenes megelő-
ző távoltartást a bántalmazó-
val szemben!

– Higgye el, hogy van segít-
ség, léteznek menedékházak, 
rejtett otthonok!

– Haladéktalanul tegyen 
jelzést a Gyermekjóléti Szol-
gálatnál, ha tudomást sze-
rez hozzátartozók közötti 
bántalmazásról!

– Krízishelyzetben hívhatja az 
Országos Kríziskezelő és Infor-
mációs telefonszolgálat ingye-
nes számát: 0680/20–55–20.

Kérjen segítséget!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Köszönet a barátoknak

Táblás tiltás az osztrák határon

MADARÁSZ RÉKA

A mozgássérült Boty
tyán Klára úgy érzi, 
minden reménye 
elveszett, ugyanis 
egyetlen lába is kezdi 
felmondani a szolgá
latot. Szeretne köszö
netet mondani mind
azoknak, akik kilátás
talan helyzetében is 
támogatták.

Bottyán Klárát, akinek élete 
során szinte felfoghatatlanul 
sok szenvedésben volt része, 
korábban már bemutattuk újsá-
gunkban. Férje halála után az 
asszony hosszú évekig ápolta 
magatehetetlen édesanyját, 
majd maga is megküzdött a 
rákkal. 2015 nyarán érszűkület 
miatt amputálták a bal lábát. 
A biztos haláltól akkor egy szá-
mára szinte teljesen ismeretlen 
fiatal tanár, Witek Gergő men-
tette meg, aki azóta is a szívén 

viseli Klári sorsát. Viszi és hozza 
a győri kórház érsebészetére, ha 
kell, fodrászhoz vagy szüleinek 
a sírjához. Azonban nem ő az 
egyetlen, akire a bajban is lehet 
számítani.

– „Azért vannak a jó barátok, 
hogy a rég elvesztett álmot visz-
szahozzák néked majd egy szép 
napon” – idéz Klára Máté Péter 
jól ismert slágerének szövegé-
ből. – Köszönet és hála dr. Zanyi-
né Györgyinek és dr. Szőke Ró-
bertnek, akik bármikor, ha szük-
ségem volt gyógyszerre, azonnal 
a lakásomra hozták a patikából. 

Dr. Herczeg Balázs és édesanyja 
immár tíz éve szállítják házhoz 
a kórházi patikából a gyógysze-
remet. Nyitrai Zsolt és kollégái 
szintén nem késlekednek, ha a 
Fő téren lévő borozóból és ét-
teremből valami szezonális 
ételt rendelek.

Az asszony külön kiemelte a 
gondozási központ két alkalma-
zottját, Hugit és Natit, akik em-
berségből szintén jelesre vizs-
gáztak. Amikor Klára a legutóbbi 
balesete után magatehetetlenül 
felhívta őket, azon nyomban ott 
termett a két nemes lelkű hölgy.

– Jelenlegi helyzetem kétség-
beejtő – fejezi be Klári szomo-
rúan. – A jobb lábam is odavan: 
már két évvel ezelőtt megálla-
pították, hogy a három létfon-
tosságú főérből kettő elzáródott. 
Azóta valószínűleg a harmadik 
is, ami óriási fájdalommal jár. 
Műteni nem lehet. Mindenszen-
tekkor még utoljára szeretnék 
kimenni a temetőbe, aztán el-
vitetem magam a győri kór-
házba. Az amputációt viszont 
nem engedem.

A sírkövek feliratai családi sorscsapásokról regélnek

Hősök örök nyughelye
KÖVES ANDREA

Az erdő ölelésében 
búvik meg az ország 
egyik legkülönle
gesebb sírkertje: a 
sopronbánfalvi hősi 
temető, ahol 3200 
katona, hadifogoly és 
civil áldozat alussza 
örök álmát. A hely
nek a szelleme és az 
üzenete is magával 
ragadó – így látja ezt 
Bódi Ottó nyugdí
jas tanár is, aki a hősi 
temető kutatója.

– Rendszeresen kijártam a hősi 
temetőbe, ahol mindig megcso-
dáltam a kapunál emelt monu-
mentális emlékművet, gondol-
tam, megismerném a történe-
tét – meséli Bódi Ottó. – Ekkor 
derült ki, hogy nem készült még 
összefoglaló írás a hősi temető-
ről. Így nekivágtam a kutatás-
nak, ennek eredménye a sírkert 
múltját, titkait feltáró kötetem.

A hősi temető története 
1878-ig nyúlik vissza, akkori-
ban a városban állomásozó és 
betegségben elhunyt katoná-
kat temették ide. Nagy fordula-
tot hozott az első világháború. 
Több katonai kórházat is nyitot-
tak Sopronban, hiszen a fron-
tokról rendszeresen érkeztek 

sebesült csoportok a városba, 
az elhunytakat a sopronbán-
falvi sírkertben temették el. 
Az alapos nyilvántartásnak kö-
szönhetően tudjuk, hogy húsz 
nemzet 1874 katonája lelt itt 
örök nyughelyre az első világ-
háború időszakában. A második 
világháború alatt, a bombázá-
sok időszakában már tömegsí-
rokba is temették a katonai és a 
civil áldozatokat. Az elhunyta-
kat a háborús körülmények el-
lenére is tisztességgel temette 
el dr. Németh Alajos hittanár, 
lelkipásztor. A temetőt 1947-ig 

odaadóan gondozta a város a 
civilekkel összefogva a hősök 
előtti tisztelgésként. Utána a 
sírkert sötét korszaka kezdő-
dött. Két évtizeden keresztül 
hallgatni kellett még a temető 
létezéséről is. Csupán egy-egy 
bátrabb emlékező vitt virá-
got a sírokhoz. A helyreállítás 
megkezdése Limberger Gyula 
őrnagy nevéhez fűződik, aki 
egy kanadai támogatásnak kö-
szönhetően kezdeményezte a 
városi tanácsnál a második vi-
lágháborús katonasírok rend-
betételét a hatvanas–hetvenes 

években. Legutóbbi nagyszabá-
sú felújítása nem régiben feje-
ződött be, az önkormányzat 150 
millió forintos pályázati pénz-
ből sírköveket, emlékköveket, 
sírkereszteket tetetett rendbe, 
a sétányt, a kapukat és a világí-
tást felújíttatta.

Mindenszentek napján sokan 
keresik fel a bánfalvi sírkertet, 
hogy tisztelegjenek hőseink 
előtt. A sírkövek feliratai meg-
annyi tragédiáról, szívbe marko-
lóan fiatalon megszakadt élet-
ről, nemzedékeken átívelő csa-
ládi sorscsapásokról regélnek.

Megjelent a Soproni Szemle idei 
harmadik száma a már megszo-
kott gazdag, tartalommal, érde-
kes írásokkal. A szerkesztőség 
dr. Domonkos Ottót és Askercz 
Évát méltatja születésnapjuk 
alkalmából. A múzeum nyu-
galmazott igazgatójával, a Sop-
roni Szemle volt munkatársával 
Kücsán József készített interjút. 
A már Budapesten élő Askercz 
Éva művészettörténészt Nemes 

András köszönti. A helytörté-
neti folyóirat legfrissebb szá-
mának központi témája Sop-
ron és reformáció. A Sop-
roni Arcok rovatban Károlyi 
György számol be a legújabb 
kutatásairól, amelyek témája 
Liszt Ferenc keresztszülei, akik 
soproni lakosok voltak.   Nem 
hiányzik a Soproni Szemléből 
a Műhely és a Soproni Köny-
vespolc rovat sem. 

Óriási visszhangot kapott a 
közelmúltban Makai Viktó-
ria ultrafutó esete. A sportolót 
Budapesten, otthonától néhány 
száz méterre megtámadta és 
szexuális cselekedetre kény-
szerítette egy férfi. Mit tehet 
egy nő, ha váratlanul rátámad-
nak? Sokakat foglalkoztat a kér-
dés, ami a korai sötétedés miatt 
különösen aktuális.

– Szerintem a megelőzés a 
legjobb megoldás – mondta 
Babelláné Lukács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrna-
gya, kiemelt bűnmegelőzési fő-
előadó. – Ha tehetjük, egyedül 
ne induljunk el sötétben futni! 
Nemcsak egy esetleges támadás 
miatt, el is eshetünk az erdőben, 
ahol nincs térerő, így még se-
gítséget sem tudunk hívni. Ha 
senki nem tud minket elkísérni, 

akkor a legjobb, ha egy kivilágí-
tott focipályára megyünk. Min-
denképp tudjon egy hozzátarto-
zónk arról, hogy milyen útvona-
lon futunk, és mikor érünk haza, 
így ha késünk, akkor tudja, hogy 
merre keressen.

A szakember szerint az is ve-
szélyes lehet, ha mindig ugyan-
abban az időpontban, ugyanott 
futunk, ha pedig közben hango-
san zenét is hallgatunk, akkor 
végképp kiszolgáltatottá válunk. 

– Sopronban nem történt a 
Makai Viktóriáéhoz hasonló 
eset, ennek ellenére fel kell ké-
szülnünk minden szituációra, ne 
is adjunk esélyt egy támadásnak! 
– tette hozzá Babelláné Lukács 
Katalin. – Sokan használnak kü-
lönböző nyomkövető készüléke-
ket, de ha nincs térerő, akkor ezek 
is felmondják a szolgálatot. Egy 

támadás esetén a legtöbb ember 
sokkot kap, szinte esélye sincs 
arra, hogy elővegyen bármilyen 
önvédelmi eszközt vagy telefont. 

Tavaly az SC Sopron heti há-
rom este a futók rendelkezésére 
bocsátotta a kivilágított Ágfal-
vi úti műfüves pályát. Idén is 
terveznek hasonló akciót, de a 
felújítás miatt várhatóan csak 
novembertől.

Sopronban egyébként több 
futócsoport is elérhető a face-
bookon (Fuss Velünk Sopron, 
Soprun Sportközösség, Fut a 
Fertő), mindegyiken szerveznek 
közös futásokat, amelyeken bár-
ki részt vehet, ugyanakkor egy-
egy futásra is lehet társat találni. 
A következő közös megmozdu-
lás a november 2-i Achilles-napi 
futás lesz, találkozó 17 órakor a 
Hotel Lövér buszmegállójában. 

Burgenland megtiltotta a 
motorok és személyautók 
forgalmát 14 magyar–oszt-
rák határátkelőn. A hivatalos 
indoklás szerint a tiltó táblákat 
a bécsi szövetségi kormány ren-
delete értelmében helyezték ki. 
A cél az, hogy az autókat a job-
ban ellenőrzött határátkelőkre 
irányítsák át, és így kontrollál-
ják az illegális bevándorlást. 
Ezeken az átkelőkön ellenőr-
zik az útleveleket vagy szemé-
lyi igazolványokat is. Ausztria 

a menekülthullám miatt 2015-
ben ideiglenesen hatályon kívül 
helyezte a schengeni megálla-
podást, bevezette az ellenőrzést. 
Ezt az intézkedést 2019 máju-
sáig meghosszabbították. 

A kishatárátkelőknél már 
2015 óta nem lehetett autóval 
áthaladni, most annyi változott, 
hogy ezt ki is táblázták, így pe-
dig bírságot is kiszabhatnak a 
szabályszegőkre. A büntetés 
akár 2180 euró (nagyjából 700 
ezer forint) is lehet. 

Magyarországról mostan-
tól 24 helyen lehet autóval, 
motorral átjutni Ausztriába. 
A Sopron közelében lévő ha-
tárátkelők a következők: Sop-
ronkeresztúr (Deutschkreutz) 
– Kópháza, Kelénpatak (Klin-
genbach) – Sopron, Locsmánd 
(Lutzmannsburg) – Zsira, Füles 
(Nikitsch) – Sopronkövesd, Fü-
les (Nikitsch) – Zsira, Pomogy 
(Pamhagen) – Fertőd, Szentmar-
gitbánya (Sankt Margarethen) 
– Sopronpuszta.

Soproni Szemle

A közelmúltban tetette rendbe az önkormányzat a sopronbánfalvi hősi 
temetőben a sírköveket, emlékköveket, kereszteket FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Előzze 
meg  
a bajt!

HUSZÁR JUDIT

Szirénázó karkötő, paprikaspray, 
segélykérő applikáció a telefonra 
vagy önvédelmi oktatás? Az utóbbi 
hetekben állandó beszédtémává vált 
futókörökben egy esetleges táma
dás kivédése, megelőzése. Lapunk a 
szakember tanácsait kérte.

Idén is népszerű volt az éjszakai futás Sopronban – kivilágítva, együtt verse-
nyeztek a futók. A szakemberek szerint a közös futás a legbiztonságosabb.

Bottyán Klára
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Főhajtás Széchenyi 
szellemisége előtt

MUNKATÁRSUNKTÓL

Széchenyi Istvánra, a Magyar Tudós Társaság 
megalapítójára emlékeztek hétfőn Nagycen
ken és Sopronban. Az Akadémia Emlékerdő
ben elültették a 193. kislevelű hársfát.

Koszorúzással és a legnagyobb 
magyarról szóló megemlékezés-
sel vette kezdetét a Széchenyi- 
emléknap Nagycenken. A Szé-
chenyi-mauzóleum kápolnájá-
ban Lovász László akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke mondott emlékező beszé-
det, majd a különböző tudomá-
nyos szervezetek és egyetemi 

oktatási intézmények helyezték 
el a megemlékezés koszorúit. 
Sopron nevében dr. Fodor Tamás 
polgármester rótta le tiszteletét 
Széchenyi István előtt.

Az ünnepségsorozat az Aka-
démiai Emlékerdőben folytató-
dott. Itt Náhlik András profesz-
szor, a Soproni Egyetem rekto-
ra köszöntötte a megjelenteket. 

Beszédében kitért arra, miképp 
őrzik az oktatásban Széchenyi 
emlékét, valamint a város és az 
egyetem kapcsolatára. A rektor 
emlékeztetett, hogy az emlé-
kerdőt 2000-ben hozták létre. 
Akkor ünnepelték a Magyar Tu-
dós Társaság 175. évfordulóját. 
(Mint ismert, Széchenyi 1825. 
november 3-án ajánlotta fel 
birtokainak éves jövedelmét a 
Magyar Tudós Társaság meg-
alapítására, amely a Magyar 
Tudományos Akadémia előké-
pe volt.) Erre a napra emléke-
zünk 1997 óta, 2000-től pedig 
november 3-a a magyar tudo-
mány ünnepe. Török Ádám 

akadémikus, az MTA főtitká-
ra többek között az fejtette ki, 
hogy miért a „Határtalan tudo-
mány” az idei ünnepségsoro-
zat jelmondata, majd kiemelte, 
a rendezvénysorozat főhajtás 
Széchenyi előtt. 

Ezt követően a résztvevő in-
tézmények és szervezetek veze-
tői, illetve képviselői az Akadé-
miai Emlékerdőben elültették a 
193. kislevelű hársot. A délutáni 
program az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont-
ban (Geodéziai Geofizikai Ku-
tatóintézet) folytatódott, ahol 
a vendégek megtekintették a 
felújított épületet.

KÁLMÁN JÓZSEFNÉ:
Ilyenkor is dolgozom. A 
napokban meglátogathat
tam a lányom családját, 
a kis unokámat. Nagy volt 
az öröm, ugyanis Sopron
tól messze, Pécsen élek, és 
csak ritkán tudok elutazni 
a városba.

GOLNERITSNÉ  
KOZMA ANIKÓ:
Most van az őszi szünet, s 
ilyenkor több időt tölthet el 
együtt a család, illetve ki
látogatunk a temetőbe is. 
A hétköznapokban pedig 
a három gyermek nevelése 
mindig ad feladatot.

VASSNÉ PONGOR ANNA:
Keresztrejtvényt fejtek, 
emellett sokat olvasom. 
Leginkább a történelmi té
májú könyveket szeretem. 
Úgy hiszem, ezzel a kettő 
tevékenységgel karban tu
dom tartani az immár nyug
díjas szellememet.

KRAJCSICS FERENC: 
Amikor tehetem, sétálok 
egy jó nagyot a városban. 
Jól esik mozogni egy kicsit. 
Napközben pedig a televízi
ót nézem, azon is a sport
csatornákat. Kedvelem a 
kézilabdát is, de a futball, 
illetve Sopron az első!

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Mivel tölti az őszi 
napokat, estéket?

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Műtét utáni sebkezelés során a betegek ott
honukban egyedül is cserélhetik a kötést, 
vagy házi ápolás keretein belül kérhetnek 
szakápolói segítséget. 

Sebészeti szempontból a műté-
tek után, ha semmilyen seb-
gyógyulási zavar nem alakult 
ki, akkor különösebb otthoni 
sebkezelésre nincs szükség. 
Arra kell figyelni, hogy a kötés 
mindig száraz és tiszta legyen. 
Ha szennyeződik, akkor ki kell 
cserélni egy száraz fedőkötésre.

Sebkezelésről igazán a króni-
kus sebeknél kell beszélnünk, 
melyek közül a leggyakoribb 

a lábszárfekély, a diabeteses 
láb és a felfekvés. Gyógyulá-
suk több hónapig is eltarthat, 
vagy akár a beteget élete végéig 
elkísérheti.

Nagyon sok intelligens köt-
szer létezik, szemben a régi Be-
tadin kenőcs és gézlap párosí-
tással, amelyek receptre felír-
hatóak. Ezek a kötszerek 48–72 
óráig maradhatnak a hámhiá-
nyos területen. Ezáltal csökken 

a betegek fájdalma. Korábban 
a kötszerek beleragadtak a 
sebbe, és minden csere esetén 
letéptük a már kialakult sarj-
szövetet. Vannak nedvszívó és 
szivacskötszerek, melyek ma-
gukba szívják és bent tartják a 
sebváladékot. A nedves kötsze-
rek segítik a sebalap feltisztu-
lását, ezáltal elősegítik a seb-
gyógyulást. Kötésrögzítésre 
nemcsak ragasztót lehet hasz-
nálni, hanem rugalmas rögzítő 
pólyákat (nem fásli), amelyek 
eltávolításkor nem okoznak 
hámsérülést. A betegek ottho-
nukban egyedül is cserélhetik 
a kötést, vagy házi ápolás kere-
tein belül kérhetnek szakápolói 
segítséget.

– Osztályunkon az alapvető 
kezeléseken túl 2014 óta lehe-
tőség van egy korszerű sebke-
zelési módszer, a negatívnyo-
más-terápia alkalmazására – 
tájékoztatta lapunkat Kocsisné 
Németh Zsanett, a Soproni 
Gyógyközpont sebészeti osz-
tályának vezető ápolója. – Cél-
ja a sebgyógyulás gyorsítása, 
a felülfertőződés megelőzé-
se, a sebváladék csökkentése. 
A terápia során a sebre kerül 
egy speciális szivacs és fólia, 
melyet egy szilikoncső segít-
ségével csatlakoztatjuk a ké-
szülékhez. A gép negatívnyo-
mást, vákuumot képez, ezzel 
javítja a terület vérellátását, el-
vezeti a sebváladékot egy zárt 

rendszeren keresztül. A kötést 
négynaponta kell cserélni.

A Soproni Gyógyközpontban 
több ilyen terápiás készülék is 
használatban van, némelyiket a 
betegek, ha vállalják érte a fele-
lősséget, otthoni alkalmazásra 
el is vihetik.

Szakszerű sebkezelés otthon
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Kocsisné 
Németh Zsanett

Csendes főhajtást tarta-
nak idén is az 1956-ban 
Jánostelepen elteme-
tett, mártírhalált halt ki-
lenc forradalmár emléké-
re emelt kőhalomnál és a 
mártírok kopjafáinál no-
vember 5-én, hétfőn 10 
órától. Délután 5-től a vá-
rosháza nagytermében a 
Takáts Endre emlékezete 
című könyv bemutatóján 
köszöntőt mond dr. Fodor 
Tamás polgármester, a kö-
tetet bemutatja Bank Bar-
bara történész, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság tagja. 

Közel százan vettek részt 
az elmúlt hétvégi Rotary- 
sétán. A jótékonysági ese-
ményen százezer forint 
gyűlt össze, amelyet a ze-
neiskolának ajánlottak 
fel. A növendékek minden 
megállóhelyen hangsze-
res előadást is tartottak. A 
Széchenyi térről indultak 
a séta résztvevői, akikhez 
az önkormányzat nevében 
dr.  Simon István alpolgár-
mester is csatlakozott. Az 
első állomás a Hűségzász-
ló volt, amelyet megkoszo-
rúztak, majd dr. Krisch And-
rás történész ismertette a 
Széchenyi tér történetét. A 
Rotary Club Sopron évről 
évre elindítja nemes kezde-
ményezését, amely mindig 
jótékony célt szolgál. 

A nemzeti 
gyász 
emléknapja

Rotary-séta

RÖVIDEN

Könyvcsere
– Adj egy esélyt a köny
veidnek, hogy új gaz
dára találjanak! – ez a 
szlogenje a Széchenyi 
István Városi Könyvtár 
legújabb akciójának. A 
gyermekkönyvtárban 
november 13án 10–18 
óráig tartanak könyv
cserét, ide várják a gye
rekek megunt, kinőtt 
könyveit, azokat, ame
lyek már csak a polcon 
porosodnak. Mindenki 
annyi könyvet vihet ma
gával, amennyit hozott. 

› Richly Zsolt soproni 
rendező rajzfilmjeit 
(például a Kockás-
fülű nyúl sorozat), 
de a Mátyás király-
ról szóló történeteket 
is láthatták a gyere-
kek a Liszt-központ 
alagsorában kialakí-
tott NépmesePontban. 
Több tucatnyi óvodás 
és kisiskolás vett részt 
a kétnapos rendezvé-
nyen, ahol a vetítések 
mellett kreatív kézmű-
ves-foglalkozásokat, 
színezőt, ujjbábozást, 
valamint jelmezes 
mókát is tartottak.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Rajzfilmünnep

Az Akadémiai Emlékerdőben is felidézték Széchenyi munkásságának napjainkig tartó hatását, majd 
elültették a 193. kislevelű hársot FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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EZ LESZ…
Irie Maffia koncert 

Október 31., szerda 21 óra, Hangár Music Garden 

Halloween a Blue Cafe Banddel
Október 31. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Az este során tartanak jelmezversenyt is 

A Tomkins Énekegyüttes koncertje
November 1., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Közreműködik: Soproni Liszt Ferenc Szimfoni
kus Zenekar 
Karnagy: Dobra János, vezényel és zongorán játszik: 
Oberfrank Péter

Sopron Slam Story – slamklub és 
verseny

November 1. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Vörös Rébék
November 2., péntek 19 óra, Novomatic-aréna 
Musicalballada Arany János műve alapján

Ingmar Bergman: Jelenetek egy 
házasságból

November 2. 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 3. 19 óra, november 4. 
15 és 19 óra 

Ifj. Johann Strauss:  
Egy éj Velencében

November 2. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpont: november 3. 19 óra 

Margaret Island koncert 
November 2. 20 óra, Hangár Music Garden

Dope Calypso
November 2. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden 
Vendég: ÉK, Igorz

Pfaff Dobiskola, majd BluesHangers 
koncert

November 3., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden 

VII. Wall Of Sleep Halloween
November 3. 21 óra, Hangár Music Garden

Németh Ervin: Mindörökké Júlia
November 5., hétfő 12 óra 
További időpontok: november 5. 15 óra, november 6. 
12 és 17 óra, november 7. 13 és 19 óra 

Bibliai szabadegyetem
November 5. 17 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 
Jézus és a törvény 

Pál Feri Sopronban
November 5. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig

Internet a világűrből
November 6., kedd 17 óra, Soproni TIT nagyterme 
A magyar tudomány ünnepe alkalmából dr. Bacsárdi 
László egyetemi docens előadása

Széchenyi Casino 
November 7., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium 
díszterem 
Prof. dr. Szalay István: Identitásnyomok a számfogalom 
kialakulásában

Bartók 100 kiállítás
Látható november 9-ig a Torony Galériában 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 15–18 óra között
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MÉDIAPARTNEREINK:

Soproni bútorok a világ nemzetközi élvonalában

A stílus védjegy
KÖVES ANDREA

Nemzetközi díjak sora 
után itthon is kiemel
kedő sikert aratott 
a soproni Szikszai 
László vállalkozása, a 
sixay furniture. A kéz
műves módszerek
kel készített tömörfa 
bútorokat gyártó cég 
a Magyar Formaterve
zési Tanács jubileumi 
Design Management 
díját érdemelte ki.

A rangos elismerés a designt 
példamutató módon használó 
cégnek vagy szervezetnek jár 
évente egy alkalommal, így a 
Műcsarnok, a Tungsram vagy 
éppen a Cserpes Sajtműhely 
után Szikszai László designer, 
alapító tulajdonos cége része-
sült 10. alkalommal az elisme-
résben. – Igazi meglepetés szá-
munkra az elismerés, hiszen 
a design központja Budapest, 
vidéki vállalkozás ezen a téren 
„ritkán rúghat labdába” – meséli 
Szikszai László Béke utcai szék-
helyükön, ahol ott sorakoznak 
az egyedi, finom, elegáns búto-
rok. Első pillanatra süt mind-
egyikükről a „Sixay” védjegy. 
Stílusosak és a legmagasabb 
minőségi követelmények sze-
rint készültek. Egy elkötelezett, 
tudatosan építkező szakember 
kézjegyét viselik. – Huszonöt 
évvel ezelőtt léptem ki a sop-
roni egyetemről frissen vég-
zett faipari mérnökként, asz-
talos szakemberként. Egy vala-
mit tudtam: szeretnék saját 
erőmből, a kreativitásomból, a 

szaktudásomból valami értéke-
set létrehozni – mondja Szikszai 
László, majd elneveti magát: 
– De a mostani vállalkozáso-
mat a kényszer szülte. – Sze-
retett volna egy tervezőirodát 
összefogni, és nagyobb cégek-
nek egyedi bútorokat megál-
modni. Ám a gyakorlat akadá-
lyok sorát gördítette elé. 

Szakmai tapasztalatokat 
szerzett neves bécsi és né-
met cégeknél, majd amikor 
saját vállalkozásba kezdett, és 
egyre több elismerést kapott 

nemzetközi színtérről, a gyár-
tásba is belefogott, amely je-
lenleg az ország több pontján 
folyik. Ezután jött az értéke-
sítés, a kereskedelmi hálózat 
kialakítása: a fő színtér Né-
metország és Svájc, de a tízfé-
le hazai kemény lombos fából 
megálmodott egyedi bútorok, 
székek, asztalok, állópultok, 
fésülködőasztalkák eljutottak 
már Ausztráliába, az Egyesült 
Államokba, Hongkongba és Ma-
lajziába is. Nem véletlen, hogy 
komoly fejlesztést tervez a cég: 

Kópházán vett egy nagy telket, 
ahova 1500 négyzetméteres te-
lephelyet épít jövőre egy nívós 
prototípusműhellyel együtt.

A cég honlapját böngészve 
meglepődve tapasztalja a lá-
togató, hogy a munkatársak 
között szerepel Szikszai László 
12 éves Réka lánya is mint ötle-
tadó, jövőképformáló, aki imád 
a bútorok között lenni, a terve-
zésbe beleszimatolni, élvezi a 
nemzetközi kiállítások izgal-
mas világát, és nem egy bútort 
inspirált már.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Gálffy Ádám sírboltja 
az evangélikus temetőben
Gálffy Ádám (1622–1686) régi nemesi család sarja, egyúttal ősrégi soproni polgár volt. 
Amikor Bécsben a protestánsok elvesztették polgárjogukat, akkor költözött a Gálffy csa-
lád Sopronba. Gálffy Ádám bejárta Európát, majd 1663-ban zászlóstisztként Zrínyi Miklós-
sal és Wittnyédy Istvánnal együtt részt vett a török ellen indított téli hadjáratban. 1676-ban 
értékes műkincseit a soproni evangélikus gyülekezetnek 
adományozta. Gálffy Ádám még életében a régi evan-
gélikus temetőben (mely a mai Erzsébet utca és Kis Já-
nos utca közötti épülettömb helyén volt) egy sírboltot 
építtetett, melybe halálát követően, 1686. július 14-én 
temették el. Miután a család a 18. század első felében 
kihalt, a sírbolt Gálffy Ádám szándéka szerint az evan-
gélikus gyülekezetre szállt azzal a célllal, hogy a lelké-
szek temetésekkor innen prédikáljanak. A Gálffy kriptába 
1739 és 1874 között tizennégy egykori soproni evangé-
likus lelkészt temettek, köztük Kis János költőt és mű-
fordítót, aki 1782 és 1791 között a soproni evangélikus 
líceum diákja volt, majd később a Dunántúli Evangéli-
kus Egyházkerület püspöke lett, valamint ő küldte el Ber-
zsenyi Dániel néhány korai versét Kazinczy Ferenchez, 
a kor irodalmi vezéralakjához, így benne tisztelhetjük 
Berzsenyi költészetének felfedezőjét is.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy 

nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanács-
adó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, 
akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a kör-
nyezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, 
és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

RÖVIDEN

Századik 
születésnap

Hétfőn köszöntette szá
zadik születésnapja al
kalmából Szijjártó Já
nosnét dr. Fodor Ta
más polgármester. Az 
ünnepséget az evan
gélikus otthonban tar
tották meg.

Félpályás útzár
Közműjavítás miatt no
vember 5–7ig, (hétfő
től szerdáig) 8–16 óra 
között félpályás útzár 
lesz a Csengery utca – 
Erzsébet utca keresz
teződésnél. Az érintett 
útszakaszon a munká
latok ideje alatt a for
galmat rendőrök irányít
ják. A kivitelező ezúton is 
arra kéri a közlekedőket, 
hogy aki teheti, kerülje 
el az egyébként is for
galmas Csengery utca 
ezen szakaszát.

›

Szikszai László: „Szeretnék saját erőmből, a kreativitásomból,  
a szaktudásomból valami értékeset létrehozni” FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Karácsony és advent téma-
körben hirdet rajzpályázatot 
általános iskolásoknak a Pro 
Kultúra. A/4-es, álló papírra 
szabadon választott techni-
kával lehet elkészíteni a ké-
peket, amelyeket november 
9-ig várnak a Liszt-központ-
ban (Szőke János Bálint ne-
vére). A lap hátuljára min-
denki írja rá a nevét, isko-
láját, osztályát, életkorát, 

elérhetőségét. A szakmai 
zsűri által kiválasztott raj-
zok alkotói ajándékot kap-
nak. A helyezésekről értesí-
tik a nyerteseket.
A beérkezett pályaművek-
ből kiállítás látható novem-
ber 30-tól december 7-ig a 
Liszt-központban, 24 alko-
tás pedig bekerül a sopro-
ni adventi vásár Fő téri nagy 
naptárába is.

Adventi rajzpályázat
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Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint napjainkban nagyjából 
egymilliárd ember, vagyis a világ népességének csak
nem hetede tartozik a dohányzók közé. Arról nincse
nek pontos adataink, hogy Magyarországon jelenleg 
mennyien nikotinfüggők, de becslések szerint min
den második férfi és minden harmadik nő dohányzik. 
Számuk ugyan csökkenő tendenciát mutat, de még 
így is katasztrofális a helyzet, hiszen a statisztikák sze
rint minden ötödik haláleset összefüggésbe hozha

tó a cigarettázással. A 
tények azt bizonyítják, 
hogy a jelenlegi, do
hányzás elleni fellépés 
csak részben hatásos, s 
a naponta reklámozott 
leszokást segítő „cso
daszerek” (nikotintab
letták, rágók, tapaszok, 
és még ki tudja, milyen 
eszközök és alkalmazá
sok) hatástalanok, vagy 
csak rész eredmények 
érhetők el velük. Per

sze alapvetően az elhatározás a fontos, hogy vala
ki eldöntse magában, hogy abbahagyja, nem gyújt 
rá többet. Nehéz élethelyzet ez, és még nehezebb 
betartani. Tudom, mert én magam is végigjártam 
ezt az utat a napi 30–40 cigitől a nulláig. Próbál
koztam mindennel, az akupunktúrától a tapaszon át 
a nikotintablettáig, de vagy én voltam gyenge, vagy 
az eljárások haszontalanok. Aztán egy véletlennek 
köszönhetően „rátaláltam” egy gyógyszerre, amely 
megoldást ígért. Igaz, szigorú orvosi ellenőrzés mel
lett, de egy hónap alatt elhagytam a cigarettát, úgy, 
hogy gyakorlatilag végig cigiztem, igaz, egyre keve
sebbet, de ezt nem éreztem kínzásnak, nem voltak 
gyötrődéseim, szorongásaim a nikotin hiánya miatt. 
Ennek már öt éve lesz néhány hét múlva. Ezzel csu
pán azért terheltem a Soproni Téma olvasóit, hogy 
rávilágítsak, létezik megoldás olyanok számára is, 
akik korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy 
abbahagyják a dohányzást, abban az esetben, ha 
az előzetes orvosi vizsgálatok nem zárják ki ennek a 
gyógyszernek az alkalmazását. E sorokat olvasva le
het, most fogják a fejüket az orvosok, hiszen mi len
ne, ha csak Sopronban több ezren jelentkeznének 
előzetes orvosi kontrollra. Erre nyilván nem lehetsé
ges felkészülni, külön orvos csoportot kellene létre
hozni a megfelelő eszközökkel, laborháttérrel. Ez ma 
még sehol sem áll rendelkezésre, de én biztos vagyok 
benne, hogy tömeges igény esetén megteremtenék 
a szükséges feltételeket, hiszen a népegészségügyi 
program egyik legfontosabb eleme a dohányzás el
leni küzdelem. Persze a legegyszerűbb az lenne, ha 
mindenki olyan erős lenne, hogy kitartana elhatáro
zása mellett minden fajta segédeszköz vagy gyógy
szer nélkül. Azok pedig, akik segítségre szorulnak 
– s kipróbáltak már mindent –, forduljanak bátran 
orvoshoz, s kérjék segítségüket, mert a hókuszpó
kuszon túl van érdemi megoldás is! Az adminisztra
tív megoldások, mint például a közelmúltban nap
világra került javaslat, hogy azok, akik 2020. január 
1. után születnek Magyarországon, ne vásárolhas
sanak dohányterméket, nem hiszem, hogy célrave
zetőek lennének. Emlékezzünk csak azokra az idők
re, amikor korlátozták az italfogyasztást! Soha any
nyi „bélelt” kávé és kakaó nem fogyott a korán nyitó 
presszókban és a restikben, mint azokban a hóna
pokban… Más korlátozások segíthetnek, de tudomá
sul kell venni: a nikotinfüggőség betegség, s ennek 
megfelelően kell kezelni.

„... létezik megoldás 
olyanok számára is, 
akik korábban elkép-
zelhetetlennek tartot-
ták, hogy abbahagyják 
a dohányzást, abban 
az esetben, ha az elő-
zetes orvosi vizsgá-
latok nem zárják ki 
ennek a gyógyszernek 
az alkalmazását.”

Horváth Ferenc jegyzete

Van megoldás!

Sopron megemlékezett 1956 hőseiről 

A dicsőség napja

Megújul a konvent épülete
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormányzati támo
gatásnak köszönhe
tően 300 millió forint
ból újul meg Sopron
ban, a Várkerületen 
lévő Katolikus Kon
vent épülete. A 2020 
nyaráig tartó munká
latok után lehetőség 
nyílik a szakrális érté
kek mind szélesebb 
körű bemutatására. A 
felújítás részleteiről a 
múlt héten tartottak 
sajtótájékoztatót. 

– Az egyház kincsei a nemzet 
kincsei is – jelentette ki meg-
nyitó beszédében dr. Veres And-
rás megyéspüspök. – Örömteli 
számunkra, hogy a kormány-
zat is támogatja az egyházi 
épületek felújítását, hozzájárul 
a működtetéshez. Mindezen 
lépések a nemzet gyarapodá-
sát szolgálják. A konvent épü-
letének korszerűsítése után az 
itt lévő értékek a nagyközönség 
számára is láthatóvá válnak.

Dr. Rákossy Balázs, a pénz-
ügyminisztérium államtitkára 
a történelmi egyházak és a ma-
gyar kormány között kialakult jó 

együttműködésről szólt. Emel-
lett bemutatta a turizmus fej-
lődési irányait, valamint azt is, 
hogy ebből miként veheti ki ré-
szét a keresztény egyház.

– Sopron különösen gazdag 
a szakrális értékekben – tette 
hozzá dr. Fodor Tamás polgár-
mester. – Számos középkori 
templom és kápolna áll a vá-
rosban. Sajnos a berendezési 
tárgyak egy része az elmúlt év-
századokban megsemmisült. 
A mostani beruházás lezárulta 
után például barokk miseruhák, 

ötvösművészeti tárgyak, mise-
kellékek, valamint ritkaságnak 
számító tárgyak is láthatóak 
lesznek. A háromszázmillió fo-
rintos fejlesztéssel újjászüle-
tés jön el!

A sajtótájékoztatón részt vett 
dr. Simon István alpolgármes-
ter, Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője, 
valamint megjelentek a megyei 
önkormányzat vezetői és a vá-
rosi plébánosok is.

A 400 éves konvent tel-
jes körű felújítása a Győri 

Egyházmegye nagyberuházás-
nak egyik fontos része. 1,1 milli-
árd forintból négy településen 
öt egyházi épület, templom újul 
meg. Sopronban a tervek szerint 
kialakítanak egy, a soproni ka-
tolikus közösség és egyház tör-
ténetét bemutató múzeumot, 
illetve egy olyan közösségi teret 
is, ahol foglalkozásokat és idő-
szaki kiállításokat is lehet tar-
tani. További cél, hogy minél 
több vallásos ember érkezzen a 
városba, ezáltal tovább erősítve 
a turizmust.

A soproni képviselő-testü-
let az elmúlt héten tartot-
ta meg az októberi közgyű-
lését. Megállapodás szüle-
tett arról is, hogy a központi 
gyermekkonyha főzőkony-
háját a Soproni Szakképzé-
si Centrum üzemeltetésé-
be adná át a város. A kép-
viselők döntöttek arról is, 
hogy ötmillió forinttal tá-
mogatják az országos hírű, 
jövőre huszonkettedszer 

megrendezendő érembi-
ennálét. A rendkívüli na-
pirendi pontokban szere-
pelt a Széchenyi tanulmá-
nyi ösztöndíjak odaítélése; 
Pintér László Tamás, a Sop-
roni Egyetem, Horváth Lili 
és Nagy Cintia, a Semmel-
weis Egyetem, Sipos Ben-
ce, a Kaposvári Egyetem és 
Kocsis Ábel, az ELTE diák-
ja nyerte az önkormányza-
ti támogatást.

Közgyűlési döntések

HORVÁTH FERENC

– Nekünk 1956 a legfényesebb független
ségi harcunk a kommunista elnyomók ellen. Ez 
valóságos felszabadító háború volt – mondotta 
dr. Fodor Tamás polgármester az ’56os meg
emlékezésen október 23án a Széchenyi téren.

Sopronban a hagyományok-
nak megfelelően méltó módon 
emlékeztek az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc világtör-
ténelmi jelentőségére és a sop-
roni történésekre. Az ünnep-
ségsorozat az egyetemi ’56-os 
emlékműnél kezdődött. Itt ifj. 
dr. Sarkady Sándor, az egyetemi 
könyvtár főigazgatója idézte 
fel az akkori főiskolások szere-
pét a vértelen soproni forrada-
lomban. A városi ünnepségre 
a Széchenyi téri emlékműnél 
került sor. Az ünnepi szónok dr. 
Fodor Tamás volt. A polgármes-
ter John Kennedy egy 1960-as 
beszédéből idézett (akkor még 

szenátor volt). A későbbi ame-
rikai elnök a forradalom 4. 
évfordulóján nyilatkozta, hogy 
„1956. október 23-a az a nap, 
amely örökké élni fog a szabad 
emberek és szabad nemzetek 
krónikáiban, a lelkiismeret és 
a diadal napja volt… Magyar-
ország nem érzelmi vagy poli-
tikai alapon követeli a függet-
lenségét és a szabadságát. Ez a 
követelés mélyen gyökerezik 
történelmében, kultúrájában, 
törvényeiben…”.

A szónok ezt követően kije-
lentette, 1956-ban mi, magya-
rok világforradalmat csinál-
tunk, mert hozzájárultunk a 

kommunista diktatúra meg-
buktatásához, mint ahogyan 
sokan mások is… Nekünk 1956 
a legfényesebb függetlenségi 
harcunk a kommunista elnyo-
mók ellen. Ez valóságos felsza-
badító háború volt. A további-
akban dr. Fodor Tamás felidézte 
azt a gyötrelmes utat, amely a 
második világhá-
borút követő dik-
tatúrától elveze-
tett az októberi 
f o r r a d a l o m i g , 
majd a helyi tör-
ténéseket rész-
letesen idézve 
kiemelte: – Sop-
ron hasonlóan élte át a Rákosi 
rendszer elnyomását, a kom-
munista terror éveit, mint Bu-
dapest vagy akármelyik hasonló 
vidéki magyar város. Ha röviden 
jellemezni kell az akkori korsza-
kot, akkor a félelem és rettegés 
kora volt minden szinten, he-
lyen és időben. 

Külön szólt Katona Sándor 
akkori rendőrparancsnokról, 
aki a forradalom mellé állt, az 
október 22-én a Bujdosó Alpár 
vezetésével megalakult ME-
FESZ példamutató szerepéről a 
rend fenntartásában, valamint 
a köz ellátás és közélet megszer-
vezésében. A szónoklat záró ré-
szében az ország újbóli orosz 
megszállásról beszélt a polgár-
mester, amely Sopronban jelen-
tős vérontás nélkül történt, an-
nál nagyobb veszteséget jelen-
tett városunknak a megtorlástól 
való félelem miatt a menekülők, 
a kivándorlók jelentős száma. Az 
itthon maradottakat nem kí-
mélte a Kádár-rendszer fizikai 
terrorja, a szerencsésebbeket 
az egzisztenciális nyomorúság 
fenyegette. Záró gondolatai-
ban dr. Fodor Tamás kiemelte, 
a jelenben is az a dolgunk, hogy 
együtt tegyünk a szabadságért 
és a függetlenségért, hogy egy 
erősebb és gazdagabb Magyar-
országon élhessünk. 

Az ünnepségen közreműkö-
dött Molnár Anikó és Papp At-

tila, valamint a 
színház balett-ta-
gozata, amely a 
Horváth Kornél 
és Dörnyei Gá-
bor zenéjére ké-
szült Demcsák 
Ottó koreográfi-
át mutatta be Lé-

lekdobbanások címmel. A meg-
emlékezés koszorúzással zárult. 
A város nevében dr. Fodor Ta-
más polgármester helyezte el a 
megemlékezés virágait, majd a 
város különböző intézményei-
nek, szervezeteinek vezetői, kép-
viselői hajtottak fejet a hősökre 
emlékezve.

„1956-ban mi, 
magyarok világ-
forradalmat 
csináltunk.”

DR. FODOR TAMÁS

Az ’56-os ünnepségen közreműködött a színház balett-tagozata is  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Rákossy Balázs, a pénzügyminisztérium államtitkára a történelmi egyházak 
és a magyar kormány között kialakult jó együttműködésről is szólt  
FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA
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Már nem csak tüzelőanyagként tekintenek a lombos fákra

A fa sokrétű felhasználása
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

24 ország
ból 111 
szakem

ber vett részt a múlt 
heti lombosfakon
ferencián Sopronban. 
A tanácskozást már 
nyolcadik alkalom
mal rendezték meg 
városunkban. 

„A lombosfa-anyagok hasznosí-
tásának új aspektusai – A tudo-
mánytól a technológiáig” alcí-
met kapta a Sopronban megtar-
tott 8. Lombosfa Konferencia. 
A kétnapos tanácskozást a Sop-
roni Egyetem, a bécsi Agrártu-
dományi Egyetem, valamint a 
Faipari Tudományos Egyesület 
szervezte. A Pannonia Hotelben 
a huszonnégy ország száztizen-
egy küldöttét dr. Fodor Tamás 
köszöntötte. A polgármester 
beszédében kiemelte, Sopron 
hazánkban az erdőgazdálkodás, 
valamint a faipar oktatási és 
kutatási központja, ezért min-
den olyan eseménynek, amely-
ben a fa központi helyet fog-
lal el, városunk a megfelelőbb 
helyszíne.

A résztvevők megismer-
kedhettek az elmúlt két év 
fontosabb kutatási eredmé-
nyeivel, a fa felhasználásának 
újabb területeivel. A rendez-
vény fő célja, hogy segítse a 

lombosfa-anyagot  feldolgozó 
ipar és a kutató–oktató intéz-
mények európai hálózatának 
létrehozását.

– Magyarország erdeinek 
mintegy nyolcvanöt százalé-
kát a lombosfák – mint például 
bükk, tölgy, akác, kőris, nyárfa – 
teszik ki – mondta el lapunknak 
dr. Németh Róbert egyetemi ta-
nár, a konferencia egyik szerve-
zője. – Manapság mind inkább 
előtérbe kerülnek az ökológiai 

szempontok, illetve a fenntart-
ható fagazdálkodás. Ennek is 
köszönhető, hogy hazánkban, 
így Sopronban is növekszik az 
erdőterület nagysága.

Érdekes megfigyelni, hogy 
míg korábban inkább tü-
zelőanyagként tekintettek a 
lombos fákra, napjainkra ez 
kezd megváltozni. Az olyan er-
dőnagyhatalmak, mint példá-
ul Németország, Ausztria vagy 
Svájc folyamatosan keresik az 

útját annak, hogy ezek a fák 
megjelenjenek háztartási bú-
torként vagy használati tárgy-
ként. Mint megtudtuk, az idő-
járás változása újabb kihívás 
elé állítja a szakembereket. A 
közép-európai térséget is sújtó 
hőhullám jelentős károkat oko-
zott az Alpok és a Kárpátok fe-
nyveseiben. Helyükre a jövőben 
mind inkább lombos fajokat te-
lepítenek a tulajdonosok, illetve 
az erdőgazdálkodók.

Poloskatámadás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hűvösebb idő bekö
szöntével Sopron
ban is nagy szám
ban jelennek meg a 
zavaró, de az emberre 
veszélytelen poloskák.

Az új inváziós, azaz nem ősho-
nos poloskafajjal már városunk-
ban is lehet találkozni. Az idén 
ősszel elszaporodott rovar a tél 
elől menedéket keresve bújik el 
a házak, ablakok repedéseiben, a 
melegebb pincékben, de akár az 
autókban is felbukkanhat.

Mint azt Szita Renátától, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
biológusától megtudtuk, nap-
jainkban három idegenhonos 
poloskafaj inváziójával nézünk 
szembe Magyarországon, ám 
az emberi egészségre egyi-
kük sem veszélyes. Áttelelve 

azonban komolyabb károkat 
okozhatnak a szántóföldi nö-
vényekben, a gyümölcsösök-
ben, a zöldségesekben, emiatt 
is fontos a védekezés. A keres-
kedelemben kapható rovar-
irtószereket is használhatjuk, 
ám az is eredményes, ha a po-
loskákat, harlekinkaticákat ösz-
szeporszívózzuk és elégetjük – 
javasolta a szakember. 

– A hazánkban megjelent in-
váziós poloskafajok Ázsiában, 
Amerikában, a trópusokon ős-
honosak, és úgy véljük, a szállít-
mányozással kerültek be Euró-
pába, s onnan hazánkba – tette 
hozzá Szita Renáta. – A poloska 
rendkívül jól repül, akár száz 
kilométert is megtesz. Egy-egy 
nőstény pedig akár 200 petét is 
rakhat, azaz gyorsan szaporodó 
állatról van szó. A hideget azon-
ban nem tűri, egy keményebb 
tél jelentősen megrikíthatja az 
egyedszámot.

Zöld Sopron

Minden évben megkoszorúzza Tóth Ágoston egykori térképész sírját a 
régi Szent Mihály-temetőben a Lions Club Sopron, valamint a Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálata. Idén a megemlékezést az elmúlt 
héten csütörtökön tartották. Tóth Ágoston az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc neves katonai vezetője volt, ő kezdeményezte az önálló 
magyar térképészet megalapítását. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tóth Ágoston térképész 
sírjának koszorúzása

A felelős és fenntartható gazdálkodásnak köszönhetően hazánkban  
és Sopronba is nő az erdőterület nagysága  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Nyugati levéllábú poloska FOTÓ: IZELTLABUAK.HU

Kreatív filmpályázatot írt ki 
középiskolások részére az STKH 
Sopron és Térsége Nonprofit Kft. 
A pályázat célja, hogy a résztve-
vők bemutassák: a lakástakarítás 
nem kell, hogy környezetszeny-
nyező legyen, a tisztán tartást 
megoldhatjuk környezetbarát 
anyagokkal is. – A film mutassa 
be, hogy mit, hogyan kell hasz-
nálni, hogy tisztaság legyen a 
konyhában vagy a fürdőszobá-
ban (a csempétől a csapokig, a 
poharaktól a hűtőszekrényig) 

– írják a pályázati kiírásban. A 
nevezők középiskolás diákok 
lehetnek, egy pályázó maxi-
mum kettő filmet adhat be, 
ezek hossza maximum 1,5 perc. 
A filmeket november 16-ig lehet 
beküldeni, a zsűri által legjobb-
nak ítélt alkotás készítője 75 ezer, 
a második 50 ezer, a harmadik 
30 ezer forintot kap. A részletes 
pályázati feltételek megtalálha-
tóak az STKH holnapján (www.
stkh.hu/filmpalyazat), illetve a 
cég facebook-oldalán. 

Méregtelenítsünk! RÖVIDEN

Óraátállítás
Lehetséges, hogy a 
mostani volt az utol
só óraátállítások egyi
ke. Az unió tagállamai 
jövő áprilisig dönthetik 
el, hogy a nyári vagy a 
téli időszámításhoz tart
ják magukat. Az EU köz
véleménykutatást vég
zett, és a 4,6 millió vála
szoló 84 százaléka nem 
kívánja az óraátállítást.

›

Hajléktalanellátás
Sopronban kiépült rendszer és 
szolgálat foglalkozik a hajlékta-
lanok ellátásával, illetve azzal 
is, hogy visszavezessék őket a 
társadalomba. 

– Városunkban mintegy 
nyolcvan regisztrált hajlékta-
lant tartunk nyilván – tudtuk 
meg Marosiné Németh Má-
riától, a Soproni Szociális In-
tézet hajléktalanellátási rész-
legvezetőjétől. – Napközben 
a Magyar utca 22. szám alatt 
található nappali melegedő-
ben tisztálkodási, mosási, cso-
magmegőrzési, ételmelegítési 
lehetőséggel, valamint a nép-
konyhai szolgáltatással várjuk 
a betérőket. A konyhán ötven 
adag ételt tudunk kiszolgálni. 

Éjszakára pedig a Kossuth La-
jos utcában lévő éjjeli mene-
dékhelyen kapnak ellátást a 
hajléktalanok. A harmincnégy 
férőhelyes épületnek ilyenkor 
húsz–huszonkét lakója van, ám 
amikor beköszönt a fagyos tél, 
akkor bizony telt házzal műkö-
dik. Szükség esetén tudjuk bő-
víteni a kapacitást. Az átmeneti 
szállón heten alszanak.  

Mint megtudtuk, a hajlékta-
lanok egy része az erőfeszíté-
sek ellenére sem veszi igénybe 
a nappali melegedő, illetve az 
éjjeli menedékhely szolgálta-
tásait. Sokan üres, elhagyott, 
romos épületekben vészelik át 
az éjszakákat. A „lakók” egy ré-
sze vaskályhát szerzett be, így 

fűteni és főzni is tud. Néhányan 
azonban betérnek a nappali me-
legedőbe ebédelni.

– A törvényi előírásoknak 
megfelelően hétfőtől vasárna-
pig huszonnégy órás szolgálatot 
biztosítunk – tette hozzá Maro-
siné Németh Mária. –  Az utcai 
szociális munkatársak rendsze-
resen járják a várost, kutatják fel 
azokat a helyeket, ahol a hajlék-
talanok meghúzódhatnak, vala-
mint tartják velük a kapcsolatot. 
Emellett tájékoztatják őket a sza-
bálysértési törvényváltozásról. 
Szórólapokat nyomtattunk ezzel 
kapcsolatban, és napi szinten a 
melegedőben és az éjjeli mene-
dékhelyen szóban is elmondjuk 
a legfontosabb tudnivalókat.

ADOMÁNYOK
A Sopron Segít Közalapítvány rendszeresen támogatja a hajléktalanokat ellátó egységet.  
A legutóbbi százezer forintos adományból konzerveket, ruhákat, takarókat vásároltak.

Soproni 
gyorstalpaló

Scarbantia aeterna, 
Sopron örök! – ezzel 
a latin köszöntéssel 
üdvözölték a vasár-
napi gyors talpalókat 
a szervezők. A Liszt 
Café előtt több mint 
300-an gyűltek össze, 
hogy Tashner Tamás  
vezetésével városjáró 
sétára induljanak. A Fő 
téren meglepetésven-
dégek is csatlakoz-
tak a résztvevőkhöz: 
négy állig felfegy-
verzett római katona 
menetelt szembe a 
gyorstalpalókkal.
 FOTÓ: HORVÁTH ZSOLT
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1993
Szökés Sopronkőhidáról
Szombat este a megszokott 
kerékvágásban zajlott az élet 
a sopronkőhidai fegyházban. 
Az elítéltek a körlet folyosóján 
nézték a tévét. Fél tízkor két 
elítélt, B. V. és Sz. L. bekérez-
kedett a felügyelő irodájába. 
Miután beléptek a helyiségbe, 
az étkezésnél használatos bics-
kájukat a felügyelő nyakának 
szegezték, majd felhivatták 
foglyukkal az őrparancsno-
kot, hogy tolmácsolja: adjanak 
nekik egy kocsit, amivel meg 
tudnak szökni, vagy végez-
nek vele. A szolgálatban lévő 
parancsnok, felmérve az eset 
komolyságát, azonnal intéz-
kedett, és éjfélkor beszállhat-
tak a szökevények a kapu elé 
állított 1500-ös Ladába. A ren-
dőrség azonnal hozzálátott 
a menekülők figyeléséhez. A 
fegyencek kettő óra tíz perckor 
engedték szabadon a túszu-
kat, majd tovább folytatták 
a menekülést. Hajnali három 
előtt néhány perccel kerítették 
kézre a tetteseket, akiket elfo-
gásuk után visszaszállítottak 
a fegyházba. Mint megtud-
tuk, a túszul ejtett fegyőrnek 
vérző bőrsérülései keletkez-
tek a nyakán, amit a kiélezett 
bicska okozott. B. V. egyébként 
csoportosan elkövetett rablás 
miatt kapott kilencévi, még 
nem jogerős fegyházbüntetést, 
míg társa Sz. L. négyéves fegy-
házbüntetését töltötte a sop-
ronkőhidai falak között. (Kurír)

1968
Sopron tovább fejlődik
Jövőre befejeződik az öntöde 
rekonstrukciója, folyik a sör-
gyár korszerűsítése, a SOTEX 
pedig újabb, a mai viszo-
nyok között a legkorszerűbb 
szőnyegszövő gépeket kap. Az 
Ágfalvi úton 1969 második fél-
évében új gyár kezdi meg a ter-
melést, az Autófenntartóipari 
Tröszt autóalkatrészeket 
gyártó üzeme biztosít újabb 
munkalehetőséget a soproni-
aknak. Tovább bővül a ven-
déglátó és kereskedelmi háló-
zat, hangulatos kisvendéglők 
nyílnak. 

A Lőverekben 350 ágyas 
szakszervezeti gyógyüdü lő 
építéséhez kezdenek a tavasz-
szal, és az Állami Szanatórium 
120 ágyas új szárnyának épí-
tése is jó ütemben folyik. 
Soproni hír, hogy végre meg-
valósul a balfi fürdő újjá-
építése is. Az Egészség ügyi 
Minisztériumban még az 
idén megtárgyalják a már 
készülő terveket, melyek sze-
rint 120 ágyas fürdőkórház és 
fürdőcsarnok építését kezdik 
meg már jövőre. A soproni vízi 
sportolóknak sem kell már a 
Balatonra menniük, mert a 
Fertőn vagy harminc klubház 
biztosít otthont 1500 sporto-
lónak, akiknek közel 200 hajó-
juk van. Adjunk helyet szerény 
kívánságaiknak is: segítséget 
kérnek Fertőrákostól a telepig 
kivezető három kilométeres 
út elkészítéséhez, valamint 

biztosítsanak ivóvizet és vilá-
gítást a hétvégi fertői sportba-
rátoknak. (Népszava) 

1918
Villamos ütközés a 
Várkerületen
Tegnap délután kis híján súlyo-
sabb következményekkel járó 
villamos összeütközés volt, 
amelyből szerencsére csak 
kisebb sérüléssel szabadult meg 
egy 7 éves gyermek. Dahner 
Samu ökrösszekere, mellyel bur-
gonyát szállított, az Ikvahídon 
átjövet összeütközött a 2. számú 
villamos kocsival, minek követ-
keztében a szekéren ülő Dahner 
Lajos 7 éves fiúcska leesett, és 
könnyebb természetű sérülést 
szenvedett. (Soproni Napló)
Az ácsorgás és a 
spanyolnátha
Azt mondják az orvosok, hogy 
a spanyolnátha ott terjed leg-
inkább, ahol sok ember szoron-
kodik össze kis helyen. Ilyenekül 
tekinthetjük az iskolákat, ahol 
órákig vannak a tanulók egy-
egy szobában szoros érintke-
zésben. A felnőttek számára 
pedig a közhivatalokban való 
torlódást, de főképp az élelmi-
szer-elosztó üzletek előtt való 
ácsorgást kell a spanyolnátha 
legjobb terjesztőjének tekinte-
nünk. A veszedelem terjedésére 
való tekintettel tehát kívána-
tos lenne, ha a hatóság minél 
inkább korlátozná az ácsorgást. 
(Soproni Napló) 
Összeállította:  
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

„Gáspárdy Tibor a lelkünkben élő Sopront fogalmazza újra”

Kitágult horizont 
PLUZSIK TAMÁS

– A Gáspárdy képek 
sokkal elevenebbül 
kötnek össze minket 
a városrész szívével, 
mint a legszélesebbre 
tárt ablak – hang
zott el Gáspárdy Tibor 
kiállításán. A festőmű
vész tárlata a Bán
falvi könyvtári esték 
sorozat részeként 
nyílt meg csütörtökön 
a Széchenyi István 
Városi Könyvtár bán
falvi fiókkönyvtárában.

Mint ahogy a megnyitón is 
elhangzott, a Nyugat-Dunán-
túlon, Ausztriában és Német-
országban is gyakorta kiállító 
művész az alkotás mellett a 
tanítást is hivatásának érzi. 
Különleges apropót ad a tár-
latnak, hogy 1984 szeptembe-
rében épp abban a helyiség-
ben tartotta meg első tanórá-
ját Gáspárdy Tibor, amelyet 
most berendeztek képeivel. 
A művész jelenleg a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Kar Művészeti és Sport-
tudományi Intézetének egye-
temi docense. 

– A Gáspárdy festmények 
nem képeslapok. A látvány 

visszaadása helyett érzelmek 
sűrítményeit kínálják a nézőnek 
– fogalmazott a tárlatmegnyi-
tón a kiállító művész tanárkol-
légája, Kovács-Gombos Gábor 
festőművész. – Az emlékképek 
sorozatából mesterien kompo-
nált festmények egy sosemvolt 
városképet tárnak elénk, amely-
ben mindezek ellenére vagy ta-
lán éppen ezért otthonunkra 
ismerünk. Egyszerűen vonzzák 
a szemünket ezek a képek, be-
lefeledkezünk a kis részletek 
színfoltjaiba, amelyek egyre 

plasztikusabban idézik fel múl-
tunk elfeledettnek hitt rétegeit.

A fiókkönyvtár előterében 
tíz Gáspárdy akvarellt látha-
tunk, melyek a szemlélő elé tár-
ják a bánfalvi nyarat, a boron-
gós őszt és a hamarosan bekö-
szöntő telet.

A megnyitón elhangzó kér-
désre, hogy a kiállítással Bánfal-
va, illetve Wandorf költözött-e 
Sopronba, a választ is megadta 
Kovács-Gombos Gábor:  – Bán-
falva költözött Bánfalvára. Olyan 
ez, mintha tükörbe néznénk. Itt 

vagyunk Bánfalván, és nem a ki-
állítóterem ablakán át nézzük 
a jellegzetes házakat és temp-
lomokat, hanem egy, a nyitott 
ablaknál sokkal tágasabb hori-
zontot kínáló látványban gyö-
nyörködünk: a Gáspárdy képek 
sokkal elevenebbül kötnek ösz-
sze minket, nézőket a városrész 
vagy falu szívével, mint a leg-
szélesebbre tárt ablak vagy ajtó.

A kiállítás november 23-ig 
tekinthető meg a fiókkönyvtár 
(Bánfalvi út 180.) nyitvatartási 
ideje alatt. 

Fejér Zoltán 
kiállítása
A designhét keretében nyílt 
kiállítása a várkerületi Kultúr-
presszóban a Sopron Kultúrá-
jáért-díjjal kitüntetett Fejér Zol-
tán festőművésznek, a tárlatot 
Pataki András, a Pro Kultúra 
Sopron igazgatója nyitott meg. 

– Érdeklődéssel várjuk ennek 
a talán rendhagyó helyszínen 
rendezett kiállításnak a fogad-
tatását, melynek nem is annyira 

a megnyitó a legerősebb pont-
ja, hanem azok a hétköznapok, 
amikor is a vendégek kávézás 
közben csodálkozhatnak rá egy-
egy műalkotásra, ezzel szándé-
kunk szerint mintegy kihozzuk 
a művészetet, sőt magát a mű-
vészt is a maga elefántcsont tor-
nyából – fogalmazott a megnyi-
tón az ötletgazda és a tárlat ren-
dezője, Rokob Csaba.

Kultúra, művészetek

Fejér Zoltán festőművész  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Gáspárdy Tibor (jobbra) és a kiállítást megnyitó Kovács-Gombos Gábor  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Rangos elismerést, életmű-
díjat kapott Szolnoki Tibor 
és Zsadon Andrea a magyar 
operett napján a Budapesti 
Operettszínházban rende-
zett gálán. A Musica Hun-
garica Kiadó elismerését az 
alapító, Éliás Tibor énekmű-
vész adta át. 
A műfaj szeretői 2002-ben 
Kálmán Imre születésének 
120. évfordulóján a magyar 
operett napjává nyilvánítot-
ták október 24-ét. A Buda-
pesti Operettszínházban 
17 esztendeje köszöntik 

gálaműsorral a kimagas-
ló teljesítményeket nyújtó 
énekeseket. Szolnoki Tibor 
és Zsadon Andrea a klasszi-
kus operettek primadonna 
és táncos komikus szerepe-
iben nyújtott több évtize-
des kimagasló teljesítmé-
nyéért kapta az elismerést.
Szolnoki Tibor és Zsadon 
Andrea rendszeresen ját-
szik Sopronban, ebben az 
évadban az Egy éj Velencé-
ben című előadásban lát-
hatják őket a soproni te-
átrum nézői.

A Szolnoki– Zsadon 
házaspár életműdíja

Megalakulásának hetvenedik évfordulója alkalmából adott nagyszabású 
koncertet a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar a Liszt-központban. A pénteki 
születésnapi rendezvényen dr. Fodor Tamás köszöntötte a kórus tagjait. 
A polgármester méltatta az énekkar áldozatos munkáját, mellyel színesíti 
Sopron zenei életét és öregbíti a város hírnevét. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

70 éves a pedagógus énekkar

In memoriam
ELHUNYT DR. KOVÁCS 
JÓZSEF LÁSZLÓ
86 éves korában, októ-
ber 21-én hunyt el dr. 
Kovács József László, 
Sopron Kultúrájáért dí-
jas irodalomtörténész, 
helytörténész. Temeté-
se lapunk megjelenésé-
nek idején, október 31-
én, szerdán 15 órakor 
lesz Ráckevén, a katoli-
kus temetőben. Az iro-
dalmár szisztematiku-
san gyűjtötte Sopron 
irodalmi, helytörténe-
ti vonatkozású műve-
it. Több száz kötetes 
könyvtárát a városnak 
adományozta.
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„A szívünket, lelkünket a pályán hagytuk, egymásért játszottunk”

Babos újra világbajnok
A címvédő Babos 
Tímea és idei part
nere, a francia 
Kristina Mladeno
vic nyerte meg a 
szingapúri tenisz 
WTAvilágbajnokság 
párosversenyét.

A döntő igazolta a papírformát, 
azaz az első két kiemelt jutott 
a végjátékba. A soproni teni-
szező második, francia társa első 
vb-döntőjére készült, kettejük 
idei legnagyobb sikere az auszt-
rál nyílt bajnokság megnyerése 
volt, míg a US Openen döntőt 
vívtak. Babosék a vasárnapi 
fináléban két szettben győzték 
le a cseh Barbora Krejcikovát és 
Katerina Siniakovát.

– Örülök, hogy megosztha-
tom Kikivel ezt a pillanatot – 
mondta a díjátadó ünnepségen 
Babos Tímea, mielőtt Mladeno-
viccsal együtt a magasba emel-
te a Martina Navratilova kupát.

– Leírhatatlanul boldog va-
gyok, hogy ilyen sikerrel zártuk 
az évet, és az külön boldogság, 

hogy a sikert a legjobb barát-
nőmmel oszthatom meg. A 
Krejcikova–Siniakova páros 
nem hiába világelső, fantasz-
tikus játékosok. Biztos vagyok 
benne, hogy még sokszor fo-
gunk egymás ellen mérkőzni 
komoly címekért – nyilatkoz-
ta saját honlapján a soproni 
teniszező.

Saját teljesítményükről 
úgy vélekedett, nagyon jól 

játszottak, a verseny során a leg-
jobban, hiszen jó taktikával, fe-
gyelmezetten és végig koncent-
ráltan tudtak teniszezni.

– A szívünket, lelkünket a pá-
lyán hagytuk, egymásért ját-
szottunk, nagyon akartuk ezt 
a sikert egymásnak. Nem taga-
dom, a végén, az utolsó labdánál 
elpityeredtünk, az elbukott US 
Open-döntő után fantasztikus 
érzés így befejezni az évet. Az 

idei szezonban volt részem jó-
ban, rosszban, kaptam hideget, 
meleget, de az évet győzelem-
mel indítottuk és győzelemmel 
fejeztük be – zárta Babos Tímea. 

A páros szeretné megvéde-
ni a világbajnoki címet, vagyis 
2019-ben is együtt indulnak. A 
világbajnok duó a trófea mellé 
500 ezer dollárt (144,5 millió fo-
rint) kapott.
Forrás: mti

Sokgólos 
focihétvége

Ezüstös íjász

SKC: biztos győzelem

Megyei I. osztály 
SFAC – SC Sopron: 0–11
A megyei I. osztály tizenkettedik 
fordulójában a sorsolás egymás-
sal szembeállította a két soproni 
csapatot. Az Anger réti sport-
telepre a hideg, esős időjárás 
miatt kevés néző látogatott ki. 

A találkozó a várakozásnak 
megfelelően kezdődött. Az SC 
Sopron magához ragadta a kez-
deményezést, szinte félpályára 
szűkítette a játékot. A hazaiak 
hősiesen védekeztek, támadás-
ra nem sok lehetőségük akadt, 
rutinos csapatkapitányuk két–
három, akár sárgalapot érő 

ütközése váltott ki izgalmakat. 
Az első félidőben látottak után 
várható volt a nagyobb arányú 
vendéggyőzelem. A hazaiak a 
tizenegy kapott gól ellenére 
sportszerűen játszottak. 

Megyei III. osztály
Répcevis–SVSE: 1–2 
Rendkívül rossz talajon, a 
kilencvenedik percben rúgott 
góllal szerezte meg győzelmét 
a Sopron, s tartja vezető helyét 
a tabellán. Mozsolics Jenő edző 
szűkszavúan nyilatkozott:  
– Az SVSE-szív segített minket a 
győzelemhez.

Annak ellenére, hogy a juniorok 
között ő volt a legfiatalabb, az 
előkelő második helyen végzett 
az IFAA íjász terep világbajnok-
ságon Szabó Szebasztián. A sop-
roni fiú a közelmúltban indult 
a dél-afrikai Potchefsroomban 
rendezett versenyen, ahol a 
több mint 400 versenyző közül 

mindössze ketten képviselték 
Magyarországot. 

Szabó Szebasztián egy hó-
napja ünnepelte tizenharma-
dik születésnapját, idén már 
négy országos arany-, két Eu-
rópa-bajnoki arany-, egy világ-
bajnoki arany- és egy ezüstérem 
büszke tulajdonosa.

Folytatta kiváló hazai tel-
jesítményét a Sopron KC: 
Sabáli Balázs együttese ezút-
tal a Kaposvári KK csapatát 
tudta legyőzni.

A meccs alaphangját Takács 
Norbert hárompontosa adta 
meg. A center, Wesley Gordon 
látványos szereléssel, majd zsá-
kolással hozta lázba a közönsé-
get. A taps nem maradt el, a 
csapat pedig szárnyalni kez-
dett, állva hagyta a Kaposvárt, 
és egy negyed alatt kilencpontos 
előnyt szorgoskodott össze. A 
folytatásban leginkább védeke-
zésben állt össze a soproni csa-
pat, aminek meg is lett az ered-
ménye: mindössze 9 pontot 
tudott dobni a Kaposvár a má-
sodik etapban, így szünetben 
15 ponttal ment az SKC (37–22).

Fordulás után is megmaradt 
a szigorú soproni védekezés, 
emellett pedig látványos meg-
mozdulások szórakoztatták 
a publikumot: Gordon ismét 
tisztán szerelt, Warner zsákolt, 
Lemar szinte egész pályás lab-
davezetés után szerzett duplát, 
a különbség pedig 20 pont fölé 
nőtt. A meccs láthatóan eldőlt, 
a lefújásig folyamatosan nőtt a 

különbség. A csapat és a szurko-
lótábor egymásra talált, a siker-
ből pedig az utolsó negyedben 
Supola Zoltán és a fiatal Molnár 
Marcell is kivette részét. A vég-
eredmény: Sopron KC – Kapos-
vári KK: 79–57.

– A védekezésünkkel elégedett 
vagyok, ugyanakkor a támadó-
játékunk hagyott kívánnivalót: 
sajnos ma is sok volt az eladott 

labdánk, és koncentrációs prob-
lémák is adódtak – mondta Sa-
báli Balázs vezetőedző. – Ma 
azonban ez a játék is elég volt a 
győzelemhez, örülök, hogy lát-
ványos megoldásokkal a közön-
ségünket is ki tudtuk szolgálni.

A Sopron KC a héten ide-
genben szerepel, pénteken 
este 6 órától Kecskeméten lép 
parkettre.
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Labancz Csaba magyar versenyző, Loet Smit,  
az IFAA dél-afrikai elnöke és Szabó Szebasztián

Babos Tímea és Kristina Mladenovic a Martina Navratilova kupával FOTÓ: AFP

Ismét a jógáé volt a főszerep 
a második test és lélek fesz-
tiválon, amelynek keretében 
többféle irányzatot kipróbál-
hattak a látogatók a GYIK-
ban. A résztvevőket Csiszár 
Szabolcs sportfelügyelő és 
dr. Simon István köszöntötte. 
Sopron alpolgármestere arról 
is szólt, hogy mindannyiunk 
célja az egészségben eltöltött 
évek meghosszabbítása. Ezt 
segíti a mozgás, a helyes táp-
lálkozás, valamint a felesleges 
stressz és konfliktusok keze-
lése. Fontos, hogy a hölgyek 
kivívják azt a jogot a család-
ban, hogy hetente 2–3 alka-
lommal mozoghassanak, spor-
tolhassanak, mert jelentős 
terhet vállalnak a családban.   
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Test és lélek fesztivál 

Takács Norbert (balra) hárompontos dobás közben  
 FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megalakulásának negyve-
nedik születésnapját ün-
nepelte a Soproni Sport 
Egyesület. Az egykori lab-
darúgók a csapattárs, barát, 
Princzes Ferenc borozójá-
ban találkoztak. Rendkívül 
sok szép emléket idéztek fel 
az egyesület 13 éves törté-
netéből. A vezetők közül 
Bokor István elnök, az SSE 
összevonásának levezető-
je, Czibula Miklós sport-
felügyelő, a csapat sport-
orvosa, dr. Zsolnay Miklós, 
az aranykezű masszőr, az 
SSE indulójának szerzője, 
Buczkó András is jelen volt.
A megjelent sportbaráto-
kat a város nevében dr. Si-
mon István és Csiszár Sza-
bolcs városi sportfelügyelő 
köszöntötte. Az alpolgár-
mester a soproniak nevé-
ben megköszönte, hogy 
példát mutattak az ifjúság-
nak, s beírták nevüket Sop-
ron focitörténetébe. 
A hajdani csapatkapitány, 
Drázsnyák István meleg 
szavakkal viszonozta a vá-
ros szeretetét. 

Negyven-
éves SSE
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Nagy
szabású 
küzdő
sportgálát 

rendezett városunk
ban vasárnap a Növé
nyi Sportakadémia 
SE Sopron. A nézők 
különböző küzdő
sport és harcművé
szeti bemutatót is lát
hattak, a rendezvény 
csúcspontja pedig 
Tóth László világ
bajnoki címmeccse 
volt. A soproni ököl
vívó hazai közönség 
előtt megszerezte 
a vbövet.

West Hungarian Fight Open – 
ezzel a címmel rendezte meg 
a Növényi Sportakadémia a 
küzdősportok gáláját a Novo-
matic-arénában vasárnap. A 
kilátogató nézők ízelítőt kap-
hattak olyan küzdősportok-
ból, mint a grappling, a profi és 
amatőr MMA, a profi K1 vagy a 
muay thai. 

Az eseményen részt vett dr. 
Simon István, aki köszönetet 

mondott a Növényi Sportaka-
démia SE tagjainak, és méltat-
ta az elnök, Babos Zoltán kiváló 
munkáját. Az alpolgármester 
kiemelte, változik, fejlődik a vi-
lág és változik, fejlődik a sport 
is. Új sportágak jelennek meg, 
mint például a hazánkban és 
városunkban is egyre népsze-
rűbb és felszálló ágban lévő 

küzdősportok, amelyek akár 
olimpiai sportággá is válhat-
nak. Ez a lehetőség is ösztön-
zi a sportolókat a minél jobb 
teljesítményre.

– Célunk egyértelműen az 
volt, hogy Sopronban is reflek-
torfénybe helyezzük ezeket a 
harcművészeti ágakat – mond-
ta el Babos Zoltán, a Növényi 

Sportakadémia SE Sopron el-
nöke. – Terveink szerint minden 
évben egyszer rendezünk egy 
ilyen nagyszabású gálát. Váro-
sunkban világszínvonalon űzik 
a küzdősportokat. Bízunk ben-
ne, hogy sokan kedvet kapnak és 
edzéseinkbe is bekapcsolódnak.

A West Hungarian Fight küz-
dősportgála csúcspontját két 

profi ökölvívó-mérkőzés jelen-
tette. Előbb a szegedi Magyar 
Kinga ütötte ki ellenfelét, majd 
világbajnoki címmérkőzésen lé-
pett szorítóba a váltósúlyú Tóth 
László. A közönség örömére az 
UBO világszervezet interkonti-
nentális vb-öve városunk bok-
szolójáé lett a budapesti Rózsás 
Gyula legyőzésével.

LELÁTÓ

Kosárlabda
November 1., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – 
Olym piacos SFP
November 3., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – 
MTK Budapest

Vízilabda
November 3., 
szombat 13 óra, Csik 
Ferenc uszoda
Dunántúli vízilabdaliga

Labdarúgás
November 3., szombat 
15 óra, városi stadion
SC Sopron – Gönyű SE
November 3., 
szombat 16 óra, SVSE 
sporttelep
SVSE–Fertőendréd

Túra
November 4., 
vasárnap 9 óra, 
Soproni Parkerdő
Extreme Burgenland 
felkészítő túra

Teke
November 4., 
vasárnap 10 óra, Győri 
úti tekepálya
Scarbantia–Golden

Úszás
November 10., 
szombat 11 óra, Csik 
Ferenc uszoda
40. Dr. Csik Ferenc 
Emlékverseny

A szabadidősport 
szövetség programjai

Túra
November 3., 
szombat 8.35, 
Soproni Parkerdő
Kegyeleti túra

Tekebajnokság
November 7., 
szerda 16 óra, 
Elektromos pálya
60 dobásos városi 
tekebajnokság és 
Fitt 2018 Kupa

›

Megnyílt a soproni koripálya
Családi jeges nap keretében 
nyitotta meg kapuit az idei sze-
zonban a soproni műjégpálya. 
A létesítmény a tervek szerint 
jövő márciusig fogadja a kor-
csolyasport kedvelőit.

A sportfelügyelet és a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség 
közösen szervezett családi jeges 
napot múlt pénteken a sopro-
ni műjégpályán. Sorversenyek, 

ügyességi korcsolyás vetélke-
dők szerepeltek a programban, 
az U8-as korosztály pedig rövid 
jégkorong-bemutatót is tartott.

– Keresztbe rendeztük be a 
pályát, így egészen testközelből, 
akár a koripályáról is láthatták az 
érdeklődők a fiatal jégkorongo-
zóinkat – mondta el Koós Zoltán, 
a műjégpályát üzemeltető Sop-
roni Jégkorong Sportegyesület 

elnöke. – Ezután mindenki ki 
is próbálhatta ezt a szép sport-
ágat, felszerelést biztosítottunk 
az érdeklődők számára. Ez volt a 
lényege a családi jeges napnak: 
toborzó jelleggel hirdettük meg 
annak érdekében, hogy minél 
többen kipróbálják a korcsolyá-
zást, illetve a jeges sportokat.

Koós Zoltán hozzátette: a 
nyitva tartás idén sem változik, 

a nagyközönség számára szer-
dán és pénteken 17-től 20 óráig, 
hétvégente pedig 10-től 19 órá-
ig látogatható a létesítmény. Az 
őszi szünet időszakában hétvégi 
rendszerben üzemel a koripálya. 
Délelőttönként az idei évben is 
az óvodás és iskolás csoportok 
korizhatnak, az esti időszakban 
pedig a jégkorongozók edzéseit 
tartják meg.

A soproni Tóth László megszerezte az UBO világbajnoki övet

Látványos küzdősportgála

Sopron Basket: felemás hét
Az alapszakaszel
sőség szempont
jából kulcsfontos
ságú győzelmet szer
zett a Sopron Basket: 
Roberto Iniguez 
együttese Szekszár
don tudott nyerni. A 
csapatnak ugyanak
kor nem sikerült jól 
a bemutatkozás az 
Euroligában.

Múlt héten megkezdte nemzet-
közi szereplését is a Sopron Bas-
ket, a csapat Franciaországban 
lépett először parkettre az Euro-
ligában. A Flammes Carolo Bas-
ket elleni meccsen két negyeden 
keresztül egálra állt a találkozó, 
a harmadik etapban azonban 
jelentősebb különbség alakult 
ki a hazaiak javára. Innen még 
négy pontra visszakapaszkodott 
a Sopron Basket, de a győzel-
met a francia együttes szerezte 
meg – köszönhetően a szoká-
sosnál jóval több soproni hibá-
nak és a 19 eladott labdának. A 

végeredmény: Flammes Carolo 
Basket – Sopron Basket: 80–74.

Hétvégén újabb, nehéz, ide-
genbeli mérkőzés várt a sop-
roni lányokra. A kemény, néha 
durva védekezéséről ismert, 
tavalyi ezüstérmes és az idei 

bajnokságban még veretlen 
Szekszárdhoz utazott a csapat. 
A lányok láthatóan összekap-
ták magukat, az első negyed-
ben vezettek, a második tíz perc-
ben azonban fordítani tudott a 
Szekszárd (33–30). A mérkőzést 

a harmadik negyed döntötte el: 
a soproni csapat kiváló védeke-
zésének köszönhetően többször 
percekig képtelen volt a kosárba 
találni a Szekszárd. Duprée na-
gyon élt a pályán, Fegyverneky, 
Zahui és Turner is ponterősen 
kosárlabdázott. A negyedik ne-
gyedre már 15 pontos is volt a 
különbség, Zeljko Djokic időké-
rései nem segítettek a hazaia-
kon, Határ Bernadett pedig fon-
tos pontokat szerzett. Így végül 
biztosan (56–67) győzte le ide-
genben legnagyobb hazai rivá-
lisát az Iniguez csapat, amely 
döntően befolyásolhatja a baj-
nokság végkimenetelét.

– Az Euroliga-meccsen elszen-
vedett vereség jó lecke volt. A 
Szekszárd elleni összecsapáson 
kiválóan kosárlabdáztunk, ezt az 
utat szeretném folytatni, remé-
lem, ez nagyobb hullámvölgyek 
nélkül sikerülni fog – összegzett 
Roberto Iniguez vezetőedző.

A Sopron Basket csütörtök 
este 6 órától a görög Olympia-
cos csapatát fogadja az Euroligá-
ban, szombaton 18 órától pedig 
az MTK elleni bajnoki követke-
zik, szintén hazai környezetben.

Sport

RÖVIDEN

Orvos tenisz vb
34 ország 290 verseny
zője vett részt a máltai 
orvos tenisz vbn. A 14 
fős magyar csapatban a 
soproni dr. Rák Péter és 
dr. Pongrácz Kristóf ka
pott helyet. A döntőben 
Rák Péter Orosz Lász
lóval az oldalán nyert a 
Pongrácz Kristóf, Maska 
Zbynek duó ellen.

›

A West Hungarian Fight Open küzdősportgála keretében rendezett világbajnoki címmeccsen a soproni Tóth 
László kiütéses győzelmet szerzett FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Sopron Basket vereséggel kezdte az Euroliga-
szereplését (felvételünkön), de a bajnokságban a 
Szekszárd otthonában tudott győzni FOTÓ: FIBA.COM
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A hét mottója:

„Ahelyett, hogy az 
ajtók kinyílnának 
előttünk, ahhoz, 
hogy eljussunk 

valahova, 
kerítéseken kell 

átugranunk.”

W. Bruce Cameron 
 (amerikai író, újságíró és 

humorista)

AJÁNLÓ

Könyvajánló
W. Bruce Cameron:  
Egy kutya négy élete

Minden kutya a menny
be kerül, kivéve, ha elin
tézetlen feladatuk maradt 
itt, a Földön. Lenyűgö
ző történetünk főszerep
lője, egy aranyos kutyus 
nem egy, de több életen 
keresztül próbál meg rá
jönni arra, hogy mi is az 
élete célja. A megragadó 
és magával ragadó, gyö
nyörű történetből kiderül, 
hogy a szeretet halhatat
lan, hogy hűséges bará
taink örökre itt maradnak 
velünk, és hogy a földke
rekségen minden teremt
mény azért született, mert 
megvan a maga oka, mert 
értelme van az életének.

›

125 évvel ezelőtt, 1893. ok
tóber 3án született Buda
pesten Mika Ferenc jogász, 
tisztviselő, műkedvelő ter
mészettudós, a Kitaibel Pál 
Természettudományi Asz
taltársaság alapító tagja. 
1977ben hunyt el. 

110 évvel ezelőtt, 1908. ok
tóber 14én Bakonybélben 
hunyt el Récsey Viktor Al
fonz bencés tanár, könyv
táros, régész. Nagyszom
baton született 1858. júli
us 11én, 1874ben lépett 
be a bencés rendbe, 1881
ben szentelték pappá. A rend 
tagjaként Sopronban és Esz
tergomban volt tanár. 1894–
1905 között a pannonhalmi 
főapátság központi könyv
tárának igazgatója és a le
véltárőre volt. Nyugalomba 
vonulása után Bakonybél
ben élt. Fontosabb munkái: 
Pannonia ókori mythológi
ai emlékeinek vázlata (Bp., 
1893); Ősnyomtatványok és 
régi magyar könyvek a pan
nonhalmi könyvtárban (Bp., 
1903–1904). 

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

Ez történt 
Sopronban

A gyerekek naponta 4–5 órát töltöttek az intézményekben

Az első soproni óvoda
A feljegyzések sze
rint 180 évvel ezelőtt, 
1838. október 16án 
a Halász utcában nyílt 
meg az első soproni 
óvoda, fél évszázad
dal később pedig már 
5 kisdedóvó műkö
dött a városban. Ezek 
alapításáról, működé
séről is olvashatnak 
összeállításunkban. 

Kilenc évvel Brunszvik Teréz 
Angyalkertjének létrejötte 
után Sopron polgárai felaján-
lást tettek kisdedóvó létesíté-
sére. A Hazai és Külföldi Tudó-
sítások című újság 1837. április 
29-i számában arról írt, hogy 
az akkori közhasznú intézmé-
nyek köre nemsokára egy kis-
dedóvóval bővül.

Aztán az első soproni óvoda 
létrehozásában Vághy Ferenc 
volt polgármester és Martiny 
Frigyes tanácsnok fontos sze-
repet játszott. A fenntartási 
költségekhez a város nem já-
rult hozzá, csupán a téli tü-
zelőt biztosította az intéz-
mény számára.

A következő évben a Pozso-
nyi Hírnök 1838. november 
22-i száma már az Halász utcá-
ban megépített új intézmény 

megnyitásáról számolt be. Ok-
tóber 16-án nagyszámú gyüle-
kezet előtt nyitották meg az in-
tézetet. A valódi polgárság szép 
példája volt, hogy az újonnan 
hivatalba lépett dr. Töpler Ká-
roly polgármester indítványá-
ra a tíz újonnan megválasztott 
tanácstag 200 pengőt ajánlott 
fel az intézet működtetésére. A 
soproni kisdedóvóba a 2–5 éves 
korú gyerekeket vették fel.

Az 1890-es években már öt 
kisdedóvó intézet működött 
Sopronban, felállításuk sorrend-
jében az alábbiak: az Evangéli-
kus Konvent kisdedóvó intézete, 

a Katolikus Konvent kisdedó-
vodája, Petrik Vilma magán-
jellegű gyermekkertje, a Nép-
gyermekkert, a Magyar 
kisdedóvó.

Ezekben a „kisde-
dek naponta 4–5 órát 
töltenek e hivatalra 
különösen kiképzett 
gyermek-kertésznő 
anyai felügyelete és 
vezetése alatt és pedig 
nyáron kedvező időben a kert-
ben” – olvasható egy korabeli 
feljegyzésben.

A közigazgatási bizottság 
1892. évi április 12-én tartott 

ülésén elhangzott tanfelügye-
lői jelentés szerint az óvoda-
köteles gyermekek száma a 

városban 1638 
volt, ebből 816 
leány, 822 fiú. A 
bizottság véle-
ménye szerint 
közülük 1090-
nek a felügye-
lete elsősorban 
a családban va-

lósul meg, az 5 kisdedóvó inté-
zetben 300–400 gyermeknek 
biztosítanak ellátást, 548 gye-
rek azonban „minden gondo-
zást nélkülöz”. A jelentés szerint 

9–10 új óvoda létesítésére lenne 
égetően szükség Sopronban, a 
népnevelési bizottság 1893. de-
cember 15-i ülése azonban már 
csak 6–7 új óvoda felállítását 
javasolta.

Az írás a Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár közreműködésével 
készült. Felhasznált irodalom: 
Kelényi Ferenc: Sopron Műve-
lődési, jótékony célú és egyéb 
intézményei 1846-ban. In: Sop-
roni szemle (16. évf.) 2. sz. (1962) 
p. 152.; Szele Lajos: Egykorú tudó-
sítások az első soproni kisdedó-
vóról. Soproni Szemle. (12. évf.) 4. 
sz. (1958) p. 361–362.

Soproni fiatalok

Könnyek Kárpátalján
Átadták azt a 697 ezer 
forintos adományt, 
amelyet a közelmúlt
ban gyűjtöttek össze 
a Széchenyigimná
zium dolgozói. 

A Széchenyi István Gimnázium 
15 tanára a Határtalanul prog-
ram keretében jutott el Kárpát-
aljára, ahol meglátogatták part-
neriskolájukat, a Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimná-
ziumot. A pályázatuk egy gyűj-
tőakció megszervezéséről és az 
adomány kijuttatásáról szólt. A 
rendkívül rossz körülmények 

között, magyarellenes közegben 
létező és dolgozó beregszászi 
iskolának modern informatikai 
eszközökre, a diákoknak tansze-
rekre lett volna szükségük. Mivel 
az ukrán vámtörvények értelmé-
ben csak nagyon magas díjért 
tudták volna kivinni az adomá-
nyokat, ezért a pedagógusok 
úgy döntöttek: nem eszközöket, 
hanem pénzt gyűjtenek. Kérték a 
széchenyis diákok, szüleik, isme-
rőseik támogatását, végül így 
jött össze a közel 700 ezer forint. 
– Az út során csodálatos tájak-
kal és emberekkel ismerkedtünk 
meg, felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtunk – tájékoztatta 

lapunkat Egész Tamás, a Széche-
nyi István Gimnázium módszer-
tani igazgatóhelyettese. – Októ-
ber 22-én a Beregszászi Bethlen 
Gábor Magyar Gimnáziumban 
egy olyan megható és felemelő 
’56-os megemlékezésnek a tanúi 
voltunk, amely sokunknak köny-
nyeket csalt a szemébe. 

Az ünnepély után adták át 
a Sopronban gyűjtött adomá-
nyokat. A pedagógusok szerint 
a pénz jó helyre került, a kár-
pátaljai iskolában kollégáik Ma-
gyarországon elképzelhetetlen 
viszontagságok és nélkülözések 
közepette igyekeznek gyakorol-
ni hivatásukat.

Táncos licisták
MADARÁSZ RÉKA

Három berzsenyis diáklány 
gyermekkora óta él-hal a tán-
cért. Mindhárman a Dirty 
Dance Sopron Egyesület tagjai, 
és „kistanárként” már a kiseb-
beket oktatgatják. Jelenleg az 
egyik kereskedelmi csatorna 
műsorára készülnek egy ledes 
produkcióval. 

A vidám kis csapat elmond-
ta, a Dirty Dance-ben minden-
féle korosztály képviselői meg-
találhatóak – óvodásoktól az 
anyukákig. A mintegy 150 tag 
öt csoportba jár. Horváth Kata 
show-táncos, Beretzky Adrienn 
és Vissi Klaudia pedig hiphopos 
csoportba iratkozott be. Együtt 
dolgoznak egy őszi projekten, 
amiről egyelőre nem árulhat-
nak el többet, hiszen megle-
petés lesz. Félévente tartanak 
gálát, emellett különböző ren-
dezvényeken csillogtatják meg a 
tehetségüket. A fiatalabbak ver-
senyeken is indulnak. A vezető, 
Horváth Zoltán munkáját kis-
tanárok segítik, többek között 
a három berzsenyis lány. 

– A tánc azért is rendkívül 
fontos nekem, mert az érzel-
meimet ki tudom fejezni általa 

– meséli Kata. – Nyolc évvel ez-
előtt újsághirdetés útján kerül-
tem az együttesbe. A lelkesedé-
sem azóta is töretlen.

Klaudia ötéves kora óta tán-
col. Kapuváron kezdett, külön-
böző versenyeken találkozott 
dirtysekkel, és közéjük szere-
tett volna tartozni. A szülei az-
zal a feltétellel hagyták jóvá a 
döntését, hogy önállóan jár az 
edzésekre Sopronba. A lánynak 
ez sem vette el a kedvét, így im-
már nyolc éve ő is a csapat tagja. 
Vonzzák az újabb és újabb kihí-
vások és persze a jó társaság.

–  Kiskoromban balettoztam, 
ám amikor – a nagymamám 
közreműködésével – részt vet-
tem Zoli egyik edzésén, nagyon 
megtetszett – fejezi be Adrienn. 
– Úgy éreztem, ebben a stílus-
ban jobban ki tudnék teljesed-
ni. Tánc közben ellazulok, úgy 
érzem, ilyenkor vagyok iga-
zán önmagam.

Az ifjú hölgyek eredményei 
magukért beszélnek: többszö-
rös Európa- és világbajnokok. 
Adrienn és Kata elképzelhe-
tőnek tartja, hogy főiskolai 
szinten fejleszti tovább a tánc-
tudását, Klaudiának más ter-
vei vannak.

Óvodások egy csoportja a papréti tornacsarnok előtt 1912-ben FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

A széchenyis tanárok a Határtalanul program keretében jutottak el Kárpátaljára 

„Tíz újonnan 
megválasztott 
tanácstag 200 
pengőt ajánlott 
fel az intézet 
működtetésére.”
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A STRESSZKEZELÉS 
TANULHATÓ

Környezetünk számos 
stresszforrás megteremtő
je. Ha ezek az úgynevezett 
stresszorok szervezetünk
ben egy tartós készenléti 
állapotot (ez maga a króni
kus stressz) váltanak ki, tar
tanak fenn, és ezt a hatást 
képtelenek vagyunk csen
desebb mederbe terelni... 
megbetegszünk. Testi és 
lelki bajaink meglehetősen 
nagy része alapozódik erre 
a problémára.
Megfele lő technikák
kal részben a stresszforrá
sok, stresszorok ritkíthatók, 
tompíthatók, részben a tes

ti stresszélmények átkódol
hatók, szelidíthetők.
A legegyszerűbb stressz
kezelési módszer a sport. A 
rendszeres, mindennapos, 
sportszerű mozgás. A stabil 
megoldás másik lába a re
laxációs technikák valame
lyike (autogén tréning, me
ditáció, ima...). Ezek tanul
ható és bizony tanulandó 
módszerek.
Ha úgy érzi, „nagy a nyo
más”, tartós a stressz, kon
zultáljon pszichológussal, 
lehetőleg még mielőtt bo
rul az a bizonyos bili.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 31. – NOVEMBER 6.

Október 31.  
szerda

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

November 1. 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29. 

99/524–005

November 2. 
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 

99/523–232

November 3. 
 szombat 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

November 4. 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 

99/505–469

November 5. 
hétfő 

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 

99/510–787

November 6. 
kedd 

PatikaPlus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel november elseje, akkor a 

gyógyszertár reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart nyitva.

›

Tallózó

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 7-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk 
ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

Október 17-i rejtvényünk megfejtése: társasház. Szerencsés megfejtőnk: Büki Kornél (Sopron, Király Jenő utca). Mai rejt-
vényünkből megtudhatja, hogy mi történt 1471-ben október 31-én. 

KERESZT-
REJTVÉNY

„Tanítványaim által az én lelki világom is gazdagodott”

Sorsszerű tanítói pálya
PLUZSIK TAMÁS

– Köszönöm a sors
nak, hogy tanító 
lehettem, hogy 
soksok gyermek 
előtt nyithattam 
meg a tudás kapu
ját – mondja Németh 
Pálné Csesznyák 
Katalin. A tanítónő a 
közelmúltban vette át 
gyémántdiplomáját a 
soproni városházán, 
ennek apropóján kér
deztük pályájáról. 

– Édesapám kárpitosmester 
volt Balassagyarmaton, édes-
anyám családja pedig a gaz-
dag történelmi múlttal ren-
delkező Babót községben élt 
– meséli Németh Pálné Csesz-
nyák Katalin. – Szüleim a házas-
ságkötésüket követően Balas-
sagyarmaton telepedtek le, 
édesapámnak ott volt a műhe-
lye, az egyik megbecsült mes-
terembere volt „Palócország 
fővárosának”. Én kettő-, Mária 
húgom pedig mindössze egy-
éves volt, amikor elvesztettük 
édesapát. Anyánk egy darabig 
még vitte tovább az ipart, de 
aztán jöttek a háborús évek, 
egyre nehezebb volt a meg-
élhetés, úgyhogy hazaköltöz-
tünk a babóti nagyszülőkhöz, 

ők jelentették a megfogyatko-
zott kis család számára a biz-
tos hátteret. Szép emlékeket 
őrzök a babóti általános iskolá-
ról, nyilván az ottani tanáraim 
is közrejátszottak abban, hogy 
a pedagógus pályát tűzzem ki 
életcélul, így nagy volt az öröm, 
amikor megkaptam az értesí-
tést, hogy kollégiumi elhelye-
zéssel együtt felvettek az Isteni 

Megváltó Leányai Tanítóképző 
jogutódjaként működő Soproni 
Állami Tanítóképzőbe.

Az ötvenes évek elején már 
gyülekeztek a viharfelhők a sop-
roni tanítóképző fölött: „a taní-
tóképzés terén beállt keretszám-
túllépést a beiskolázás korláto-
zásával kell megoldani”, szólt a 
minisztériumi ukáz, így az 1957-
ben érettségizett diákok, köztük 

Csesznyák Katalin is a tanítói 
oklevelét már nem Sopronban, 
hanem Győrben, a Zrínyi Ilona 
Állami Tanítóképzőben vehette 
át. – A tanítóképzőben dr. Fried-
rich Károlyné Judit néni volt az 
osztályfőnököm, aki mindnyá-
junk számára példa volt. Tetteit 
lelke irányította, a gondoskodás 
és a szeretet hatotta át. A hat-
vanadik érettségi találkozónk 
emléklapján hajdani tanárunk, 
Palotai Alíce Nyári vadvirágok 
című festményét helyeztük el, 
ennek egyik virága Judit néni 
emlékét őrzi. 

Németh Pálné vagy ahogy ta-
nítványai nevezték, Kati néni a 
pedagógusi pályáját Nagycen-
ken kezdte, majd Sopronban 
előbb a Pataki Ferenc, ezt kö-
vetően pedig Lackner Kristóf 
Általános Iskolában folytatta. 
1995-ben ment nyugdíjba a Jó-
zsef Attila Általános Iskola és 
Nevelőotthonból, a pedagógusi 
pályán Katalin lánya is követte. 

– Büszkeséggel tölt el, hogy 
Nagycenk, a „legnagyobb ma-
gyar” faluja több mint egy évti-
zedig volt az otthonom, ahol az 
oktató és nevelő munka mellett 
a község közéleti tevékenységé-
ben is részt vehettem – zárja Né-
meth Pálné. – Köszönöm a sors-
nak, hogy tanító lehettem, hogy 
sok-sok gyermek előtt nyithat-
tam meg a tudás kapuját, és hit-
tel vallom, hogy tanítványaim 
által az én lelki világom is gaz-
dagabb lett.

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Németh Pálné Csesznyák Katalin FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Mesejóga a gyerekekért
MADARÁSZ RÉKA

A mesejóga nemcsak a gye-
rekek mozgásigényét elégíti 
ki, hanem növeli a testtuda-
tosságukat, fejleszti az érzel-
mi intelligenciájukat, miköz-
ben még jól is érzik magukat. 
Horváth Zsuzsanna szívéhez 
soha nem álltak közel a tel-
jesítményorientált sportok, 
ezért olyan mozgásformát 
keresett, amiben nincs sem-
milyen elvárás. Olyat, ami-
vel a testén kívül a lelkét és 
a szellemét is fejlesztheti. Így 
talált rá a jógára.
– Nagyon szívesen foglalko-
zom gyerekekkel, és a mese-
jóga által szabadon kiélhe-
tem a saját gyermeki énemet 
is – mondja a mosolygós jó-
gaoktató. – A foglalkozáso-
kat mindig egy mesés törté-
net köré építjük. Eljátszottuk 
már többek között a Macs-
kacicót, Az ezüst hegedűt, 
de közkívánatra a Harry Pot-
ter mind a hét részét is.

Zsuzsi az órákon csak ak-
kor korrigálja a kicsik moz-
dulatait, ha az az egészsé-
gükre káros vagy veszélyes. 
Előfordul, hogy valaki végig 
csak figyel. Az oktató nem 
szeretne frusztrációt kelte-
ni benne azzal, hogy erőlte-
ti a gyakorlatokat. Ha utána 
otthon, biztonságos környe-
zetben elvégzi őket, akkor 
már elérte a célját.

– A páros gyakorlatok, ame-
lyeket a gyerekek az édes-
anyjukkal végeznek, remek 
alkalmat adnak a kapcso-
lódásra és az érzelmi intel-
ligencia fejlesztésére – fe-
jezi be Zsuzsi, aki az ország 
egyik legjobb oktatójá-
tól, Csíki Marianntól tanult.  
– A mai világban, ahol a gye-
rekek egyre kevésbé érnek 
egymáshoz, ez különösen 
fontos. A feladatok megta-
nítják a gyerekeknek érzé-
kelni a testük határait, ami 
például a császármetszéssel 
születetteknek okozhat kihí-
vást. Az egyik kedvelt játék, 
a sikítófogó kiváló a feszült-
ség levezetésére is: az első 
körben mindenki sikíthat, 
a másodikban viszont már 
csak az, akit az elsőben el-
kaptak. Jó móka, hiszen az 
sem érzi magát vesztesnek, 
akit elfogtak, és a szülőknek 
is könnyebbség, hogy a cse-
metéjük nem otthon vezeti 
le a napi stresszt.

Horváth Zsuzsanna 
jógaoktató

Retró hangulatú klip is készült az SOShez

Cher és az ABBA
KÓCZÁN BÁLINT

A zenetörténelem 
egyik legsikeresebb 
csapatának, az ABBA
nak a feldolgozásai
val jelentkezett Cher. 
A népszerű díva az új 
Mamma Mia musical
ben is feltűnt sokak 
nagy örömére.

Vadonatúj számokkal jelentke-
zett a popszakma egyik legna-
gyobb ikonja, Cher. Az Oscar-, 
Emmy- és Grammy-díjas szu-
persztár minden idők egyik leg-
sikeresebb popzenekarának, az 
ABBA-nak a legismertebb szá-
mait vette fel. A legfrissebb kis-
lemezhez, az SOS-hez egy retró 
hangulatú klip is készült, ame-
lyet az eredeti, 1975-ös videó 
inspirált.

Az örökérvényű slágerek új 
verziói legalább annyira me-
nők, mint az ABBA eredeti fel-
vételei, ami Cher félreismerhe-
tetlen, különleges orgánumának 
és Mark Taylornak, a Believe szu-
perproducerének is köszönhető.

Az SOS és a többi izgalmas 
szám, mint a Dancing Queen 
vagy a Gimme! Gimme! Gim-
me! (A Man After Midnight) 
abszolút táncolható, energiá-
val teli felvételek lettek, amelyek 
másodpercek alatt vidám – és 
egyben nosztalgikus – hangu-
latot teremtenek. 

A több mint fél évszázada te-
vékenykedő Cher így nyilatko-
zott az ambiciózus projektről: 
– Mindig is szerettem az ABBA-t, 

háromszor láttam a Mamma 
Mia musicalt a Broadway-en. 
A Mamma Mia! Sose hagyjuk 
abba forgatása után ismét be-
lém hasított a felismerés, hogy 
mennyire remek és időtlen da-
lokat írt a zenekar, és arra gon-
doltam, miért ne csináljak egy 
teljes albumot a zenéjükkel. Ne-
hezebb volt felénekelni a szá-
mokat, mint ahogy azt eredeti-
leg elképzeltem, de a végered-
ménynek szívből örülök.

A kópházi What’sUpCi zene
kar október elsején ünnepel
te fennállásának ötödik évfor
dulóját, amelyet egy igencsak 
nagy horderejű esemény kö
vetett. Az országos nézett
ségű, idén nyolcadik évad
jánál tartó XFaktor tehet
ségkutató az előző évekhez 
képest egy hónapot csúszva 
indult október elején. A má
sodik epizódban váratlanul 
helyi érdekeltségű arcokat is 
fel lehetett fedezni, a harma
dikban pedig konkrétan már 
színpadra állva mutatkozott 
be a What’sUpCi. 
– A Punnany Massif Vendég
látós című dalát a saját átira
tunkban adtuk elő először, 
amelyet – bár ez nem látható 
az interneten fellelhető teljes 
változatban, csak hallható – a 
refréntől kezdve taps, majd a 
végén álló közönség fogadott 

– mesélte Szabó Laci, a ze
nekar énekes–billentyűse. 
A mentorok a kópházi tam
burás folk/poprock bandát 
egybehangzóan, 4 igen sza
vazattal juttatták tovább a kö
vetkező selejtezőre.
– Nem titok, az előválo
gatók felvételről láthatóak, 
néhány hónappal ezelőt
tiek, tehát számunkra nem 
friss az élmény. Az élő adá
sok még nem kezdődtek el, 
de nyugodt szívvel mondha
tom, azok, akik még nem is
merik a csapatot, egy újabb 
kedvenccel gazdagodhat
nak, a rajongóinknak pedig 
nem egy meglepetés dalt 
tartogatunk.
Az XFaktor szombat estén
ként 20 órától követhető az 
RTL Klub műsorán, illetve 
az interneten is. Szurkoljunk 
együtt a kópházi srácoknak!

Születésnap 
országos 
ismertséggel

Az egyik legdinamikusabb 
hazai koncertzenekar, a Sop-
ront is több alkalommal meg-
járt Cloud 9+ repertoárja eddig 
kizárólag angol nyelvű dalokból 
állt. A közelmúltban ezt a szo-
kását megtörve készítette el a 
banda Járai Márkkal és Fura Csé-
vel a Petőfi Zenei Díj hivatalos 
himnuszát, a Valaki mondja el 
című felvételt.

A sort folytatják a srácok most 
a közismert AWS-dal, a Viszlát 
nyár feldolgozásával. A metál-
slágert jóval elektronikusabbra 
vették, igazi Cloud-dalt faragtak 
belőle, így cseppet sem veszített 
elsöprő lendületéből és kirobba-
nó erejéből. Az idei Sziget Fesz-
tiválon még csak élőben mutat-
ták meg a tehetségek a dalt, ahol 

Siklósi Örs is csatlakozott hoz-
zájuk a színpadon. Nemrég vi-
szont rögzítették a feldolgozást, 

amihez egy vagány szövegvide-
ót forgattak az élő fellépésük 
kockáiból vágva. 

– Évek óta nagyon jóban va-
gyunk az AWS tagjaival, szak-
mai barátságot ápolunk a srá-
cokkal, és nagyon örültünk, 
amikor megnyerték a lehető-
séget, hogy ők menjenek ki az 
Eurovízióra. Ettől a sikertől füg-
getlenül is nagyon bírjuk ezt a 
dalt, és szerettünk volna mi is 
hozzátenni, és kifejezni a tisz-
teletünket a metálos barátaink 
iránt. Tök jó, hogy ők is lelke-
sedtek, és Örs elfogadta a fel-
kérésünket a szigetes fellépés-
re is. Remek móka volt együtt 
tombolni a színpadon – me-
sélte a Cloud 9+ frontembere, 
Szivák Zsolt.

A banda legközelebb Buda-
pesten november 23-án lesz 
látható az A38 Hajón. 

Michael Bublé ismét hallat 
magáról, itt van ugyan
is az első igazi single a 

Love című nagylemezéről. A Love 
You Anymoret a popzseni Charlie 
Puth írta Bublénak, aki első hallás
ra beleszeretett a szerzeménybe.
– Abban a pillanatban, amikor elő
ször meghallottam, már tudtam, 
hogy felveszem és az új album
ra teszem – mesélte az énekes.
Bublé 2016ban vonult vissza, mi
után hároméves kisfiánál rákot di
agnosztizáltak. A gyermek felépü
lése után teljes erőbedobással tért 
vissza karrierjének legérzelme
sebb anyagával.
– Nem számítottam arra, hogy 
valaha is újra zenélni fogok. Az 
egész életem megváltozott az 
elmúlt két évben. Minden per
cemet a feleségemmel és a 

gyerekeimmel akartam tölteni, 
rajtuk volt a hangsúly. Ebben az 
időben annyian voltak mellettünk, 
imádkoztak értünk, hogy az egész 
életfelfogásom megváltozott. 
Megtanultam, hogy mennyi sze
retet és emberség van a világon, 
és azt éreztem, hogy ezt a zené
men keresztül is meg kell mutat
nom. Ezekben a dalokban mind
ez megtalálható. Nagyon büszke 
vagyok erre az albumra – fejtet
te ki Bublé.
A korongon két duett is helyet ka
pott, az egyikben Michael a Leg
nagyobb showman című film be
tétdalénekesével, Loren Allreddel 
zenél, a másikban pedig a több
szörös Grammyvárományos 
Céline McLorin Salvant sokszínű 
hangja csendül fel. Az új lemez 
november 16án érkezik.

A nagy vissza térés

A Cloud 9+ új magyar dala!


