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Régi álma valósul meg a neves soproni kari-
katuristának, Szénási Ferencnek, közismert 
nevén Szénának. Hamarosan megjelenik 

a Rocklegendák című kötete, a port-
rékhoz a népszerű lemezlovas, B. Tóth 
László írta a szövegeket.

– Bár évről évre naptárakkal lepem 
meg a karikatúrák kedvelőit, de 

önálló kötetből ez lesz az első. 
Szeretem a rockmuzsikát, évek-

kel ezelőtt saját örömömre leraj-
zoltam egy-egy 60-as, 70-es, 80-
as évekbeli rockikont. Mindegyikük 
igazi karakter, mint a képen látható 
Axel Rose – mondta el az alkotó. 

Kirobbanó formában

Családi Márton-nap

Alkottak  
a handlerosok

Tudományos konferen-
ciával ünnepelte szá-
zadik születésnapját a 
Soproni Gyógyközpont. 
A Liszt-központban tar-
tott rendezvényen fel-
elevenítették az elmúlt 
évtizedek történése-
it, valamint a jelen kihí-
vásairól is szó esett. La-
punk harmadik oldalán a 
rendezvényről szóló tu-
dósítás mellett olvashat-
nak a kórház múltjáról is, 
valamint egy 1920 körül 
készült képet is láthat-
nak az egészség-
ügyi intézményről. 
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Százéves  
a kórház
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Tarol Bebe 
Rexha
Amerika üdvöskéje új fel-
vétellel jelentkezett. Be-
be Rexha a Demóna: A 
sötétség úrnője című 
film betétdalával hozta 
lázba rajongóit. A felvé-
tel szövege és dallama 
egyaránt lélekemelő, 
amit Bebe karakte-
res hangja tesz még 
fantasztikusabbá. 

Rocklegendák
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Tizenkettedik alkalommal adnak ízelítőt az álta-
luk tanult szakmák legjavából a Handler-iskola 
diákjai. Az Alkotó Diákok Tárlata pénteken nyílt 
meg az intézmény aulájában.

Idén is népszerű volt a Márton-nap a Liszt-központban. Minden évben ilyenkor családi programokat 
szerveznek, most a játszóház mellett részt vehettek a gyerekek mécseskészítésen, római kori 
katonai bemutatón, kézműveskedésen, valamint lampionos felvonulást is tartottak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Nagy Gábor: Számomra Sopron egy életforma

47 éve Bob herceg
PLUZSIK TAMÁS

Sigbert Heister bárót alakítja a Zenta 1697 cí-
mű előadásban Nagy Gábor. A népszerű szín-
művészt egy generáció Bob hercegként em-
legeti. Huszka Jenő operettjének filmváltozata 
1972-ben készült Keleti Márton rendezésében, 
melynek révén országos ismertségre tett szert. 

Nagy Gábor végzős főiskolás 
volt, amikor megkapta Bob her-
ceg szerepét. Ezt megelőzően 
A fekete város című tévéfilm-
sorozatban láthatták a nézők, 
itt Fabricius Antalt alakította.

– Mindmáig nehéz szaba-
dulni Bob hercegtől, tudom, 
még ma is sokan így emleget-
nek, pedig decemberben 
már negyvenhét éve 
lesz annak, hogy 
a Magyar Tele-
vízió bemu-
tatta ezt a 
számomra 
különösen 
emlékeze-
tes tévéfil-
met – kezdte 
Nagy Gábor. 
– Kezdőként 
olyan legendás 
színészóri-
ásokkal 

játszhattam együtt, mint Páger 
Antal, Márkus László, Somogy-
vári Rudolf, Bárdy György, Tor-
dai Teri, a partnerem pedig 
Annie szerepében a fiatalon el-
hunyt Szerencsi Éva volt. 

Nagy Gábor művészcsalád 
sarja, hisz édesapja, az elis-
mert bélyeg- és bankjegyterve-
ző Nagy Zoltán, Munkácsy-dí-

jas grafikusművész volt, aki 
többek között az 1970-

ben kibocsátott, lila 
színű 500 forintos 

bankjegy előolda-
lát is tervezte. 

– Jelen pillanat-
ban én vagyok az 
egyetlen színész, 
aki a Soproni Pető-
fi Színház újkori 

történetének összes igazgató-
ja alatt játszott a soproni te-
átrum színpadán – folytatta a 
művész. – Tizenöt évig folya-
matosan a társulat tagja vol-
tam, aztán kisebb szünet után 
ismét visszatértem Sopronba. 
Igen, mondhatom, hogy ne-
kem életformám ez a város, túl 
azon, hogy gyönyörű szerepeket 
is kaptam mindenkori igazgató-
imtól. Nehéz kiemelni közülük 
bármkit is, de talán az egyik leg-
nagyobb szerepélményem Val-
ló Péter igazgatósága idején a 
postás volt Örkény István: Tó-
ték című darabjában. Árkosi Ár-
pád rendezővel közös volt az a 
dramaturgiai ötletünk, hogy a 
postás talál egy kidobott babát, 
amit folyton magával cipel, és 
ezt követően vele osztja meg a 
gondolatait. 

Különleges pillanat volt né-
zőnek és színésznek egyaránt, 
amikor néhány évvel ezelőtt be-
mutatta a soproni társulat a Bob 
herceg című operettet, melyben 
Nagy Gábor Tom apó szerepét 
alakította. De egy szellemes 
rendezői ötletnek köszönhető-
en az egyik jelenetben néhány 
sort ő is elénekelt Bob herceg 
szerepéből.

– Amikor elkezdtem a „Lon-
donban, hej, van számos utca...” 
– kezdetű dalt, szűnni nem aka-
ró tapssal jelezte a közönség, 
hogy nem felejtették el az egy-
kori szőke herceget – mesélte a 
mindmáig népszerű művész, 
aki számos külföldi színésznek 
is adta a hangját, így például 
A klinika című népszerű tévé-
sorozatban a sármos, fiatalabb 
Brinkmann doktornak.

Panoráma

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

2019. november 19-én
pénteken, 15 órára a

Lackner-ünnepségre
(Lackner Kristóf utca - távolsági autóbusz 

pályaudvar melletti park)

Ünnepi beszédet mond:

Magas Ádám
önkormányzati képviselő

Közreműködik:
Savanyu Gergely 
Petőfi Színház művésze

Nagy Gábor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

150 éve született 
Kánya Kálmán
DR. TÓTH IMRE 

150 éve született 
Sopronban Kánya 
Kálmán. A diploma-
ta 1933–1938 között 
volt a külügyminisz-
tere az országnak, a 
legjelentősebb sopro-
niak egyike. 

Kánya Kálmán Sopronban szüle-
tett 1869. november 9-én. Nagy-
apja 1861–1867 között a város 
polgármestere, anyja, Rupp-
recht Karolina tehetős soproni 
család sarja, apja sikeres ügyvéd, 
a Szabadelvű Párt helyi elnöke 
volt. Kánya Kálmán először az 
Osztrák–Magyar Monarchia kül-
ügyi apparátusában dolgozott, 
majd nagy szerepet játszott az 
önálló magyar külügyminisz-
térium megszervezésében. Fő-
titkárként a minisztérium va-
lódi irányítójának tartották. 
1925–1933 között berlini követ 
volt, 1933–1938 között külügy-
miniszterként tevékenykedett. 
Egyéni külpolitikai látásmód-
ja új fejezetet nyitott a külügy-
miniszter és a miniszterelnök 
addig szokásos együttműkö-
désében. Precedenst teremtett 
arra, hogy a külügyminiszter 
kibújhat a kormányfő árnyé-
kából, és a korábbiaknál meg-
határozóbb szerepet játszhat 
a külpolitika irányainak meg-
határozásában, módszereinek 
alakításában. A németbarát és 

Berlint a magyar jövő szem-
pontjából stratégiai partner-
nek tartó Kánya a weimari köz-
társaság fővárosában eltöltött 
évei alatt csalódottá vált, ami 
Hitler hatalomra jutása után fo-
kozódott. A németek 1938-ban 
már határozottan követelték a 
menesztését. Lemondását köve-
tően a felsőház külügyi bizott-
ságának elnökévé választották. 
Véleményére, megjegyzéseire 
nem csak a tisztelői figyeltek. 
1944 nyarának végén memoran-
dumban fordult a kormányzó-
hoz, amelyben határozottan 
kérte, hogy Horthy vezesse ki az 
országot a háborúból. A hunga-
rista hatalomátvételt követően 
letartóztatták, és – többedma-
gával – Sopronkőhidára inter-
náltak. 1944 karácsonya után 
teljesen összetörve, súlyos be-
tegen jutott vissza Budapest-
re. A sziklakórházban halt meg 
1945. február 28-án. Holttestét 
később szülővárosába szállítot-
ták át, és a soproni régi Szent 
Mihály-temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 

CZIRÁKI 

VIKTÓRIA

Forgalom-
ból bevont 
román lej-

jel károsított meg egy 
ismeretlen egy Sop-
ron környéki férfit. 
Szép dolog segíteni, 
de ne legyünk naivak!

Kifogyott a benzin, és leállt az 
autó, az út szélén integetve er-
re hivatkozva állított meg se-
gítséget kérve egy ismeretlen 
férfi egy autóst. A jó szándékú 
férfi segíteni próbált, felajánlot-
ta, hogy elviszi a következő ben-
zinkútig az állítólag „pórul járt” 
szélhámost, ám az azt mondta, 
nincs forintja, csak román le-
je, így amíg be nem váltja, nem 
tud tankolni. A leintett autós 
nem tudott másként segíteni, 
minthogy beváltotta a lejt több 

tízezer forintra. – Talán monda-
ni sem kell, hogy hiába volt a 
jó szándék, átverték a naiv so-
főrt – mondta a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. 

Másnap a pénzváltónál ki-
derült, az ezer román lej sem-
mit sem ér, azt ugyanis már 14 
éve, 2005-ben végleg kivonták 
a forgalomból. 

– Mindig legyünk éberek, és 
egyből legyen gyanús, ha a bajba 
jutott ember nem éri be kis se-
gítséggel! – folytatta az őrnagy. 
– Természetesen segítsük a baj-
ba jutottakat az észszerűség ha-
tárain belül. Ilyen esetben pél-
dául ajánljuk fel, hogy elvisszük 
a kútig, vagy tankoljunk a kan-
nába egy-két ezer forint érték-
ben. Ha valóban rá van szorul-
va, ezt elfogadja az ember. Ezen 
kívül tanulság lehet, hogy ne 
váltsunk át olyan pénzt, amit 
nem ismerünk!

Lejárt pénzzel 
csapták be

RENDŐRSÉGI SOROZAT

RÖVIDEN

Felmatricázott mozdony
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a MÁV 
Zrt. és a Semmelweis Egyetem az elmúlt héten Budapes-
ten az egyetem alapításának 250. évfordulóján. Az aláírást 
követően a Keleti pályaudvaron felavatták a Semmelweis 
250 matricával ellátott Taurus mozdonyt, amely többek 
között Sopron és Budapest, illetve Budapest–Hegyesha-
lom–Bécs között is közlekedni fog.

›

Pályaválasztási ren-
dezvényeket szervez 
a Soproni Szakképzési 
Centrum. Színes prog-
ramokat tartanak köz-
pontilag és az egyes 
tagintézményekben is.

A beiskolázásról az általá-
nos iskolák pályaválasztá-
si felelőseinek és a végzős 
osztályok osztályfőnökei-
nek nyújtottak informáci-
ót a közelmúltban. 
November 13-án 9 és 14 
óra között a Szakmák dél-
előttjén valamennyi tagin-
tézmény nyitott kapukkal 
várja a tanulókat, taná-
raikat, szüleiket. A prog-
ram során az iskolákban 
és a tanműhelyekben is-
merkedhetnek meg a ta-
nulók a képzési kínálattal. 
Hasonlóan a Szakmák dél-
előttjéhez, a szakképzési 
központ mind a nyolc tag-

intézménye november és 
december hónapban meg-
rendezi az iskolai Nyitott 
kapuk napját és egyéb 
szakmai rendezvényeket. 
November 21-én, csütör-
tökön 9 és 16 óra között 
tartják a pályaválasztási 
kiállítást a Liszt-központ-
ban, itt is bemutatkozik 
valamennyi szakképző is-
kola. Közben elkészült a 
szakképzési központ pá-
lyaválasztási kiadványa 
is (Középiskolai felvéte-
li tájékoztató 2020/2021. 
tanév), melyet valamennyi 
soproni, Sopron térségi és 
rábaközi általános iskolá-
ba eljuttatnak. A kiadvány 
elérhető a soproniszc.hu 
oldalon is. 
Mint arról már lapunkban 
beszámoltunk, a pályaori-
entációt szeptembertől a 
Digitális Közösségi Alko-
tóműhely is segíti a VasVil-
la iskolában. 

A jó szakma  
a siker titka 
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Az intézmény története a folyamatos fejlesztésről, megújulásokról szól

Százéves a soproni kórház
HUSZÁR JUDIT

Tudományos konferenciával ün-
nepelte századik születésnapját a 
Soproni Gyógyközpont. A Liszt-
központban tartott rendezvényen 

felelevenítették az elmúlt évtizedek történése-
it, valamint a jelen kihívásairól is szó esett. 

A kórház dolgozói, a soproni in-
tézmények és környékbeli kór-
házak vezetői, soproni önkor-
mányzati képviselők gyűltek 
össze múlt pénteken a Liszt-
központban. A kórház századik 
születésnapján rendezett kon-
ferencián elsőként dr. Kulcsár 
Dániel, az intézmény megbí-
zott főigazgatója üdvözölte a 
megjelenteket. Külön köszön-
tötte Király Erzsébetet és Har-
math Dórát, az első főigazgató, 
Király Jenő lányát és unokáját. 
Dr. Kulcsár Dániel kiemelte: 

száz éve zaklatott történelmi 
időszakban hozták létre az in-
tézményt, amely óriási fejlődé-
sen ment keresztül. 

– Komplex egészségügyi el-
látóhely lett a soproni kórház 
– mondta Sári Károly, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyi Fejlesztéspolitikai 
Főosztályának főosztályvezető-
je. – Számtalan sikeres pályázat 
valósult meg itt, az utolsót ta-
lán szimbolikusnak is tekint-
hetjük: családbaráttá tették a 
szülészetet. 

– Az intézmény XX. száza-
di története a folyamatos fej-
lesztésről szól, természete-
sen a világháború időszakát 
kivéve – ezt már Barcza Attila 
hangsúlyozta. Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője végigtekintette az elmúlt 
időszak nagyszabású fejleszté-
seit, és méltatta a soproni in-
tézményben dolgozók áldoza-
tos munkáját.

A konferencia résztvevői 
szakmai előadásokat is hallhat-
tak. Dr. Grubits János nyugal-
mazott osztályvezető a kórház 
100 éves történetét mutatta be 
részletesen, dr. Gelencsér Éva 
részlegvezető főorvos a sopro-
ni gyermekorvoslás legfonto-
sabb fejezeteit ismertette, Far-
kas Andrea ápolási igazgató 
pedig A johanita testvérektől 
a diplomás nővérekig címmel 
tartott előadást. 

Idén százéves a soproni kórház – a város legfontosabb egészségügyi 
intézményét 1919. június 23-án adták át. Összeállításunkban feleleve-
nítjük az elmúlt száz év legmeghatározóbb eseményeit. 

Erzsébet-kórház
1909. május 28-án döntött úgy 
Sopron közgyűlése, hogy a Ber-
gäcker dűlőben, a Kurucdomb 
oldalában több mint kilenchold-
nyi területen megépíti az új kór-
házat. A munkálatok 1910-ben 
kezdődtek, de az I. világháború 
kitörése visszavetette az építke-
zést. 1918. május 3-án dr. Király 
Jenő sebészfőorvost nevezték ki 
a kórház élére, legfőbb felada-
ta az építkezés befejezése volt. 
A kórházat végül 1919. június 
23-án adták át. Négy osztállyal 
indult a gyógyítás, kezdetben 
csak a sebészet, a belgyógyá-
szat, a nőgyógyászat és a bőr-
osztály működött.

Király Jenőnek köszönhetően 
a kórház a 30-as évekre óriási 
fejlődésnek indult. 1930-ban a 
szemészeti és bőrgyógyászati 
osztály elhelyezésére új pavi-
lon épült. 1933-ban fül-, orr-, 
gégészeti szakrendelés, majd 
osztály létesült. 1937-ben az el-
meosztály átépítésével ideg- és 
elmefőorvos került az osztály-
ra. 1941-ben korszerű nőgyó-
gyászati műtőt és szülőszobát 
rendeztek be a sebészeti mű-
tő fölött. 

II. világháborús károk
A második világháború idősza-
kában stagnált az egészségügyi 
intézmény fejlesztése. Az 1944. 

december 6-i bombázás során 
találat érte a kórházat, ami szin-
te teljesen elpusztította a sze-
mészeti és nőgyógyászati pa-
vilonokat, a sebészeti épület is 
súlyosan megsérült, és a töb-
bi épületben is jelentős károk 
keletkeztek. Ennek ellenére az 
eredeti 330 ággyal folytatták a 
működést, az osztályokat össze-
vonták, és az ágyak egy részét a 
folyosókon helyezték el. 

1945-ben az osztályok több-
ségét a harcoló alakulatok se-
besültjei, illetve a nyugatról ha-
zatérők töltötték meg, ráadásul 
az épületeket a szovjet hadikór-
ház részére kellett átengedni. Az 
újjáépítés csak lassan haladt, a 
modernizálás az 50-es évek-
ben folytatódott. 1957-ben ön-
álló kórházi laboratórium, 1960-
ban véradóállomás létesült.

Emelkedő 
betegforgalom
1962-től újabb fejlődés jelei raj-
zolódtak ki. Az állampolgári jo-
gon járó ingyenes orvosi ellátás 
velejárójaként a betegforgalom 
a többszörösére emelkedett, nö-
velni kellett az ágyszámot. Új 
osztályok sora is létesült, 1964-
ben urológiai osztály, 1967 
októberében pedig aneszte-
ziológiai és intenzív osztály. 
Korszerűsítették a gyermekosz-
tály kórtermeit, de bővítették a 

röntgenosztályt is. 1969–1974 
során modern orvostechniká-
val ellátott intenzív terápiás 
osztályt alakítottak ki. Ezekben 
az években épült egy 90 ágyas 
ideg- és elmeosztály kijózanító 
részleggel, és ebben az időszak-
ban újították fel és bővítették a 
központi laboratóriumot. 

A kórház fejlődésének egy 
újabb szakasza 1974-től vet-
te kezdetét. Országosan erre 
az időszakra datálódik a kór-
ház–rendelőintézeti egység 
megteremtése. 

Felgyorsult fejlesztések
A rendszerváltás éve, 1989 a 
kórház életében is nagy válto-
zást hozott. Az akkor kinevezett 
orvos–igazgató, dr. Baranyai Ti-
bor menedzserszemléletének 
köszönhetően a már folyamat-
ban lévő rekonstrukciós mun-
kák sokkal nagyobb volumenű-
vé váltak. A radiológus lobbit 
indított, hogy az eredetileg 
egyszárnyasra tervezett III-as 
jelzésű épület háromszárnyas 
legyen. 1992-ben kormányga-
ranciával az Ausztria Banktól 
340 millió schillinget szerez-
tek a fejlesztésre. 1994 novem-
berében adták át a főépületnek 
is nevezett tömböt, amely for-
radalmasította a betegellátást. 
Kialakulhatott a központi mű-
tőblokk, az intenzív osztály, az 

új újszülött osztály, a dialízis-
állomás, a vérellátó centrum, 
a sebészeti jellegű szakmák 
műtéti technikái kibővültek, 
modernebbé vált a belgyógyá-
szati jellegű fekvőbeteg-ellá-
tás, javultak a járóbeteg-ellá-
tás feltételei is. A röntgen- és 
izotópdiagnosztikai osztály a 
legmodernebb CT- és MR-ké-
szülékkel gyarapodott. Sikerült 
a régi tömböket is megújítani. 
1996-ban nem indult az igaz-
gatói pozícióért dr. Baranyai Ti-
bor, ám 2002-től 2012-ig ismét 
átvette a kórház irányítását. Eb-
ben az időszakban a technika 
jelentős részét megújították, a 
sürgősségi betegellátó osztályt 
létrehozták. 

Integráció
A soproni egészségügyi ellátás 
újabb nagy fejlődése, a Sopro-
ni Gyógyközpont megteremté-
se dr. Molnár Ágnes főigazgató 
nevéhez fűződik, aki 2012. de-
cember elsején vette át az in-
tézmény vezetését, amelynek 
élén 15 hónapig állt. Az új, in-
tegrált intézmény hivatalo-
san 2013 áprilisától működik, 
egyesítve az Erzsébet-kórházat, 
a balfi és a Várisi úton található 
szanatóriumokat.

Az integráció tette lehetővé a 
gazdasági stabilitást, a költség-
hatékony működésre való átté-
rést. Lerövidültek a betegutak, 
megszűntek a párhuzamossá-
gok. Nyitott kórházat terem-
tettek, ahol kiemelten kezelik 
a lakossági prevenciót. Fontos 
a rezidensprogram, 2014-ben 
elnyerték Az év városi kórháza 
címet, mentorkórházzá váltak, 
és meghosszabbították az ok-
tatókórházi címet a debreceni 
egyetemmel.

Az intézményben mintegy 7 
milliárd forint értékű fejleszté-
seket valósított meg. Felépült az 
új diagnosztikai tömb, amely 5 
milliárd forintba került. Föld-
alatti alagúttal összekötötték 
a legfontosabb tömböket, így a 
betegek zárt térben juthatnak 
át egyik osztályról a másikra. Az 
új épületben kialakítottak egy-
egy 40–40 ágyas gasztroente-
rológiai és neurológiai osztályt. 
500 millió forintból végezték el 
a Várisi úti rehabilitációs rész-
leg energetikai rekonstrukcióját. 
Korszerűsítették a sürgősségi 
betegellátó osztályt, felújítot-
ták a műtőblokkot. Közel 600 
millió forintos orvosigép-be-
szerzést is megvalósítottak, 
270 millió forintot fordíthattak 

a rehabilitációs szakterületek 
fejlesztésére. Felújították az 
amortizálódott épületrészeket, 
a közösségi várótereket, moder-
nizálták a vizesblokkokat, köny-
nyítették a tájékozódást is.

A jelen és a jövő
Dr. Kulcsár Dániel, a Soproni 
Gyógyközpont megbízott igaz-
gatója 2019 év elején vette át az 
intézmény vezetését. Értékelése 
szerint az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb sikerének számít a di-
agnosztikai tömb kialakítása és 
működésének beindítása. 

Szintén nagy előrelépés, hogy 
2019 januárjától változás állt 
be a sürgősségi betegellátás-
ban az úgynevezett triázsrend-
szernek köszönhetően. A triázs 
garantálja a magas kockázatú 
betegek kiemelését a kevésbé 
sürgős ellátást igénylők közül. 
A korszerű betegellátás része az 
egynapos sebészet széles körű 
bevezetése is.  

( Ö s s z e á l l í t á s u n k b a n 
dr. Szakács Anita főlevéltáros a 
soproni kórház 100 éves törté-
netét bemutató írásából közöl-
tünk részleteket. Az 1989-től vég-
rehajtott fejlesztéseket pedig a 
Soproni Téma munkatársai dol-
gozták fel.) 

A KÓRHÁZAT AZ ELMÚLT 100 ÉVBEN IRÁNYÍTÓ ORVOS–IGAZGATÓK, VALAMINT 
MEGBÍZOTT ORVOS–IGAZGATÓK: Dr. Király Jenő (1919–1949), dr. Greiner Antal (1949–
1960), dr. Varvasovszky János (1960), dr. Hollós Richárd (1960), dr. Eper Tivadar (1960–1974), 
dr. Szabó Piroska (1974–1988), dr. Rácz Attila (1988–1990), prof. dr. Baranyai Tibor (1990–
1995), dr. Vargha Péter (1995–2002), prof. dr. Baranyai Tibor (2002–2012), dr. Korányi László 
(2012), dr. Molnár Ágnes (2012–2014), dr. Korányi László (2014–2019), dr. Kulcsár Dániel (2019–).

Évszázados szolgálat – múltból a jelenbe 

Az ünnepi konferencia résztvevői a köszöntők után szakmai előadásokat 
hallgattak meg  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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EZ LESZ…
Bábos mesekuckó

November 13., szerda 10 óra, Liszt-központ
A libák és a róka

Rakovszky Zsuzsa verses estje és 
lemezbemutató koncertje

November 13. 18 óra, Ligneum látogatóközpont

Semmi – színházi klub
November 13. 19 óra, Liszt-központ

Lehár Ferenc: A víg özvegy
November 15., péntek 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: november 16. 19 óra, november 
17. 15 óra 

A gyertyák csonkig égnek
November 15. 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 16. 19 óra, november 
17. 15 óra és 19 óra

RATM tribute by SUBSCRIBE
November 15. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

III. Test és Lélek Fesztivál
November 16., szombat 9 óra, GYIK Rendezvényház

Jazz & Bor bérlet
November 16. 19 óra, Liszt-központ PincePont
Fellép: Varga Gábor (zongora)

Dorothy Nekünk8 Tour
November 16. 20 óra, Hangár Music Garden 
Vendég: Down for Whatever

Ed Philips // Sonny
November 16. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
21 óra Sonny and his Wild Cows
22.30 Ed Philips and the Memphis Patrol

Alma koncert
November 17., vasárnap 10 óra, GYIK Rendezvényház

Alaine – Ideje a meghalásnak
November 18., hétfő 18 óra, Liszt-központ
A KL Színház előadása

D. Práder Éva – A ruha teszi a babát
November 19., kedd 17 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár aulája
Csalogató a divattörténet varázslatos világába című ba-
bakiállítás megnyitója

Alzheimer Café 
November 19. 17 óra, Pannónia Hotel 
Babelláné Lukács Katalin címzetes rendőr őrnagy, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó: A trükkös elkövetők és 
áldozataik – milyen veszélyek fenyegetik az időseket és 
a demenciában szenvedő betegeket? című előadása 

BeszélgESsTÉK – Vendég: Grecsó 
Krisztián

November 19. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Bábos mesekuckó
November 20., szerda 10 óra, Liszt-központ
A mezei nyúl és a sündisznó

Nyugdíj-tájékoztató 
November 20. 17 óra, soproni ipartestület székháza 
Nyugdíj „ablaktörlő”... Hogy tisztább legyen a kép!
Pál Csaba és Bánki Gábor nyugdíjszakértők előadása 
Jelentkezési határidő: november 15., info@svipartestu-
let.t-online.hu, 99/524–240

Széchenyi Casino
November 20. 17 óra, Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium
Dr. Bacsárdi László: A műholdas kvantumkommuniká-
ció hajnalán

Egyeskő a Macskakőben
A Botorka Művelődési Egyesület alkotótáborának 
képzőművészeti kiállítása november 20-ig látható a 
Macskakő Gyermekmúzeumban

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

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Rangos minősítést kapott a Testvériség Néptáncegyüttes

Kiváló hagyományőrzők

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A rengeteg fellépés mellett mi-
nősítőversenyeken is részt vesz a 
Testvériség Néptáncegyüttes. Leg-
utóbb Kapuváron mérette meg 

magát a csoport, a szakmai zsűri kiváló minő-
sítéssel jutalmazta a műsort.

A Muharay Elemér Népművé-
szeti Szövetség Kapuváron ren-
dezte meg a közelmúltban a Ha-
gyományőrző Táncegyüttesek 
Országos Minősítő Versenyét. 
A rendezvényen fellépett a Test-
vériség Néptáncegyüttes – az 
utánpótláscsoportjaival, vala-
mint a soproni Kistestvérek és 
az ágfalvi Váci Mihály Általános 

Iskola Patakugrók gyermektánc-
együttesével kiegészülve. A fél-
órás szerkesztett versenyprog-
ramban 76 közreműködő (34 
gyermek és 42 felnőtt) vett részt. 

A táncösszeállítás zenei kí-
séretét a Testvériség Tánc-
együttes zenekara és a Fajkusz 
Banda szolgáltatta. Csoltóiné 
Szalai Márta és Csoltói József: 

„Találkozások, avagy egy susz-
terlegény vándorlása a Hien-
zenlandon” című koreográ-
fiája Sopron és környékének 
német nemzetiségi néptánc-
hagyományaiból mutatott be 
gazdag ízelítőt.

– A szakmai zsűri a Testvéri-
ség Néptáncegyüttes műsorát 
kiváló minősítéssel jutalmaz-
ta – mondta Csoltói József, a 
néptáncegyüttes művésze-
ti vezetője. – A minősítőver-
senyek fontosak számunkra, 
ugyanis hiába gondoljuk ma-
gunkról, hogy jó úton járunk, 
szép műsorokat adunk elő, 
rendszeresen szükséges az is, 
hogy szakmai szemmel néz-
zék meg produkcióinkat. Ezek 

a visszaigazolások lényegesek, 
irányt mutatnak, így a további 
munkánkat segítik. 

A táncegyüttes 1963-as meg-
alakulása óta Sopron és környé-
ke németségének táncait, zenéit 
mutatja be folyamatosan meg-
újuló koreográfiákkal. Legköze-
lebb a közönség november 22-
én 18 órai kezdettel nemcsak 
előadásukat nézheti meg, ha-
nem táncház keretében is szó-
rakozhat a fellépőkkel a Rej-
pál-házban. Az év végéig tartó 
időszak mozgalmas lesz a tán-
cosok számára, hiszen a követ-
kező két hónapban a tervek sze-
rint számos felkérésnek tesznek 
eleget Sopronban és a környező 
falvakban. 

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Pum-ház – Újteleki utca 52.
Az Újteleki utca 52. számú 
házat az egykori soproniak 
Pum-házként emlegették, 
sokan még ma is így hívják. 
Az épület tervezője Schár-
már Károly (1877–1946), 
építtetője 1912-ben Benkő 
Géza „hadimilliomos” volt, 
aki az első világháború alatt 
mint hadiszállító jelentős 
vagyonra tett szert, egye-
bek mellett az ő tulajdoná-
ban volt a Lövér körúton a 
később gyerekszanató-
riummá átépített Gruber 
panzió is. Az Újteleki ut-
cai épület külön érdeme a 
sajátos (közelmúltban fel-
újított) homlokzat, mely a 
késői szecessziónak és az 
ausztriai „Heimatstilnek” a 
tervező Schármár Károlyra 
jellemző sajátos keveréke. 
A ház későbbi „névadója”, 
Pum Géza (1891–1952) az 
1930-as években vásárolta 
meg az Újteleki utcai há-
zat, ahol megnyitotta hí-
ressé vált fűszer- és cse-
megekereskedését, de 
emellett foglalkozott ká-
vépörköléssel, a ház pin-
céjében pedig festékkeve-
rő műhelyt működtetett. 
A boltban az áruk fapol-
cokon voltak, az ömlesz-
tett árukat, így a lisztet, a 
cukrot és a sót lenvászon 

zsákokból félhenger ala-
kú bádoglapátokkal pa-
pírzacskóba mérték ki. Az 
üzletet 1949-ben államo-
sították, a Pum családot 
kilakoltatták, nem sokkal 
később pedig Pum Gézát 
koholt vádak alapján bör-
tönbe zárták. Szabadulása 
után rövid ideig még a pe-
tőházi cukorgyárban mint 
répaátvevő dolgozott, 
majd a börtönben szerzett 

betegségei következtében 
életének 61. évében, 1952-
ben halt meg.
A földszinten lévő üzlet 
az államosítást követően 
népboltként, majd a ’90-es 
években történt bezárásáig 
a SOPKER egyik üzleteként 
működött, de a soproniak 
rendszerint az egykori tu-
lajdonos nevével illették és 
emlegették: A PUM. FOTÓ ÉS 

SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

A minősítőverseny résztvevői. A szakmai zsűri arany fokozattal ismerte el a táncegyüttes műsorát. 

RÖVIDEN

Kerti évszakok
Az Egészséges, embe-
ribb környezetért, a Vi-
rágos Sopronért rendez-
vénysorozat következő 
eseményét november 
20-án, szerdán 17 órá-
tól tartják a Ligneum lá-
togatóközpontban. Kö-
szöntőt Oltárczi Ferenc 
nyugalmazott tanár, 
helytörténész mond. 
Dr. Csesznák Elemér 
nyugalmazott egyetemi 
tanár „Évszakok a gyűj-
teményes kertünkben” 
címmel tart vetítettké-
pes előadást. Horváth 
Sándor nyugalmazott 
főkertész pedig a kert 
időszerű teendőiről ad 
tájékoztatást. A kész-
let elejéig díszkáposzta-
palántákat adnak aján-
dékba. Közreműködik: 
 Orbán Júlia Radnóti-dí-
jas versmondó. 

Fáy-siker
A Soproni Szakképzési 
Centrum Fáy-szakgim-
názium diákjainak csa-
pata, a Naturwissen-
schaften nyerte meg a 
PénzSztár versenyének 
megyei selejtezőjét. Az 
idén hetedszer életre 
hívott vetélkedősoro-
zat hazai és külföldi kö-
zépiskolások pénzügyi, 
gazdasági és vállalkozói 
ismereteit fejleszti.

›
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A felnőtt labdarúgó-válogatott no-
vember 19-én élethalál harcát vívja 
Walesben. Ezen a mérkőzésen dől el, hogy – egye-
nes ágon – résztvevői leszünk-e a jövő évi, részben 
hazai rendezésű 16. Európa-bajnokságnak. A szur-
kolókon nem múlik majd, hiszen minden jegy per-
cek alatt elkelt, amit a vendéglátóink rendelkezé-
sünkre bocsátottak. Magyar biztatásban tehát nem 
lesz hiány a cardiffi városi stadionban. A kérdés in-
kább az, hogy válogatottunk képes lesz-e – e sorok 

írásakor – a továbbju-
tásban még reményke-
dő (sok minden függ a 
november 13-ai Azer-
bajdzsán–Wales mér-
kőzéstől), a hazai pá-
lyát élvező vendéglátók 
otthonában győzni. Ké-
pesek leszünk-e meg-
őrizni csoportunkban a 
második helyet. Elvben 
persze számos forga-
tókönyv elképzelhető, 
de azért ne legyenek 
vérmes reményeink! 
Abban az esetben, ha 

győzünk Cardiffban – és számunkra kedvező ered-
mények születnek csoportunk többi mérkőzésén 
–, akkor biztosan tovább jutunk, ellenkező esetben 
azonban már nem a mi kezünkben lesz a sorsunk. 
A tét tehát óriási! Nagy lesz a játékosokon a nyomás, 
amelyet el kell viselniük. Vajon sikerül? Szerintem 
nincs ember, aki ezt előre megjósolná, hiszen a se-
lejtezők során meglehetően ingadozott a csapat já-
téka. Bízzunk abban, hogy ezúttal jó napot fogunk 
ki, a walesiek pedig botladoznak… Hogy erre mennyi 
az esély? Játsszanak el önök is a gondolattal…! Pedig 
a magyar focinak szüksége lenne a jó eredményre, 
mert sajnos az utánpótlásunk rendre leszerepel. Erre 
lehet mondani, hogy hiszen az U17-es korosztály ki-
jutott a brazíliai világbajnokságra. Igen, ez szép ered-
mény volt több mint három évtized után, de aki lát-
ta a mérkőzéseiket – három vereség, kilenc (!) gól –, 
az szomorúan konstatálta, hogy minden erőfeszítés, 
minden hangzatos nyilatkozat ellenére a világ mö-
gött kullogunk. Egy-egy tehetség, aztán semmi…, és 
félő, hogy ők is elkallódnak, s Dzsudzsák Balázs sor-
sára jutnak. Igaz, még így is ő az egyik legjobb játé-
kosunk…. A tények azt mutatják, hogy szakembere-
ink is tehetetlenek. Persze lehet, hogy ők kiválóak, 
képzettek, s a legkorszerűbb edzésmódszereket al-
kalmazzák, kiváló feltételek közepette, csakhogy a 
magyar fiatalok egy-egy kivételtől eltekintve tehet-
ségtelenek.(?) Ebben én nem hiszek, de bárhogyan 
is van, egyszer tényleg borítani kellene, s őszintén 
– szakmai alapon – feltárni, hogy mi vagy kik akadá-
lyozzák, hogy feljebb kapaszkodjon labdarúgásunk. 
Ehhez (de csak ehhez) képest lényegtelen, hogy ki-
jutunk-e az Európa-bajnokságra. Ez nem mond el-
lent annak, hogy jó lenne ismét szurkolni a csapat-
nak egy világversenyen, újra megélni az előző Eb 
euforikus hangulatát. Egy sikeres szereplés arra is jó 
lenne, hogy azok, akik felelősek labdarúgásunkért, 
nyugodt körülmények között tekintsék át az immár 
elodázhatatlan tennivalók sorát.

„...jó lenne ismét szur-
kolni a csapatnak egy 
világversenyen, újra 
megélni az előző Eb 
euforikus hangula-
tát. Egy sikeres sze-
replés arra is jó lenne, 
hogy azok, akik felelő-
sek labdarúgásunkért, 
nyugodt körülmények 
között tekintsék át az 
immár elodázhatatlan 
tennivalók sorát.”

Horváth Ferenc jegyzete

Csak szavak…

A sopronitema.hu-ra naponta több mint ezren kattintanak 

A weben is népszerű
MUNKATÁRSUNKTÓL

Olvasóink közül egyre többen keresik fel na-
ponta lapunk internetes oldalát, a www.sop-
ronitema.hu-t. A világhálónak köszönhetően a 
Sopronhoz kötődő, de külföldön élők is nyo-
mon követhetik, hogy mi történik a városban.

Lapunk hétről hétre huszonhét-
ezer példányban jelenik meg, 
eljut a soproni háztartásokba, 
de több városi intézményben 
(kórház, városháza, Pro Kultú-
ra) is kézbe vehetik. Azok sem 
maradnak Soproni Téma nélkül, 
akiknek el kell utazniuk, és nem 
tartózkodnak a városban. A kö-
zelmúltban jelentősen átalakult 
www.sopronitema.hu oldal szá-
mítógépről, okostelefonról bár-
mikor elérhető. Olvasóink közül 
pedig mind többen látogatják a 
weblapot. Naponta nem ritka, 
hogy több mint ezer felkeresés 
történik. A legkedveltebb oldal 

mi más lehetne, mint az, ahol 
a város közéleti hírei találha-
tók meg. Az adatok szerint kül-
földről is érkeznek látogatók. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
mellett Kanadában olvassák a 
legtöbben lapunkat az interne-
ten. Ez utóbbit az is alátámaszt-
ja, hogy az USA-ban, illetve Né-
metországban élő, de soproni 
kötődéssel rendelkező olvasó-
inktól is kapott már levelet szer-
kesztőségünk, de a napokban 
Kínából és Indiából is kattintot-
tak a sopronitema.hu-ra. Az ol-
dalon lehetőség van arra, hogy 
bárki szabadon feliratkozzon a 

hírlevélre, így a nyomtatott lap 
megjelenésének napján, szer-
da délután megkapja a legújabb 
számot pdf-formátumban is.

Az online felületen megjele-
nő írások a Facebookon is meg-
oszthatók, így a közösségi ol-
dalon keresztül a legfiatalabb 

korosztályt is meg tudjuk szó-
lítani. Természetesen az archív 
cikkek között is keresgélhet-
nek az érdeklődők, de a teljes 
újságok pdf-változata a Sopro-
ni Téma első megjelenésének 
időpontjától (2012. január 18.) 
napjainkig elérhető az oldalon. 

RÖVIDEN

A Szent Imre-templom búcsúja
Szent Imrére, a magyar ifjúság védőszentjére emlékez-
tek Sopronban, a Szent Imre-templomban. A templom 
búcsúja a város papságának részvételével a herceg név-
napján, november 5-én kezdődött. A hét zárásaként, az 
elmúlt vasárnap megtartott szentmise részeként idézték 
fel a védőszent életét. Az ünnepi alkalom szónoka, illet-
ve a szentmisék főcelebránsa Németh József hegykői 
plébános volt. A misén a város részéről dr. Farkas Ciprián 
polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester és Tóth 
Éva, a Jereván-lakótelep településrészi önkormányzatá-
nak elnöke is részt vett.
Szent Imre Szent István király és Boldog Gizella fiaként 
született 1000 körül Székesfehérváron. Hétéves korától 
Szent Gellért püspök nevelte életszentségre, és oktatta 
korának tudományára. Fiútestvérei korán meghaltak, így 
ő lett a trón várományosa. A királyi udvarban is az imád-
ság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Veszp-
rém közelében halt meg 1031. szeptember 2-án, 1038. 
november 5-én avatták szentté.

›

A SOPRONI TÉMA A TELEVÍZIÓBAN: A Sopron Televízió-
ban minden héten kedden, az esti híradó előtt látható egy 
rövid összefoglaló a másnap megjelenő Soproni Téma írá-
saiból, a beharangozót szerda délelőttig óránként ismétlik. 
Ilyenkor három témát ajánlunk a televíziót néző olvasóink-
nak. Honlapunk közvetlenül elérhető a www.sopronmedia.
hu oldalon keresztül is. 

Teljesen megszépült a Fő téren a volt vármegyeháza homlokzata. A munkát a Modern Városok 
Program keretében, a belvárosi épületek megújításának részeként végezték el. Lapunkban többször 
beszámoltunk arról, hogy a kormány támogatásának köszönhetően egymilliárd forintból 2020 végéig 
huszonöt önkormányzati és állami tulajdonú épület homlokzata újul meg. FOTÓ: SZENICZEI PATRIK

Megújult homlokzat

Már elkezdődött Sopronban az adventkor, kará-
csony alatt, illetve a vízkeresztig tartó időszak-
ban díszkivilágítást adó fényfüzérek felszerelése. 

Városunkban a szakemberek 170 ezer izzót, továbbá 650 
darab karácsonyt idéző formát szerelnek fel. Teszik mind-
ezt azért, hogy idén is, az elmúlt években megszokott 
módon, meghitt hangulatban készüljünk a karácsonyi 
ünnepekre.
– A terveink szerint a fények november 29-én, pénteken 
este, az adventi vásár megnyitója előtt gyúlnak fel város-
szerte – mondta lapunknak Kiss István, a szerelést végző 
kft. ügyvezető igazgatója. – A fényfüzérek január 6-ig vi-
lágítanak majd. A belvárosban, a Várkerületen, a Jereván-

lakótelepen, valamint több mint ötven utcában, körforgal-
makban, egyes lámpatesteken lesznek láthatók az ünnepi 
fények. Brennbergbánya, Görbehalom, Sopron–Balf tele-
pülésrészek sem maradnak ki. Mindezek mellett az élő fá-
kat is feldíszítjük.
A lakosság és a cégek is kiveszik a részüket az ünnepvá-
rásból: a köztereken kívül ünnepi fénybe öltöznek egye-
bek mellett egyes magánlakások, fogorvosi rendelők, üz-
letházak is.
Megtudtuk, a Fő téren felállítandó város karácsonyfája idén 
még színesebb lesz; több fényfűzért tesznek majd rá. Bár 
most még szerelnek, a jövőbeli fejlesztések előkészítése 
jelenleg is tart. Jövőre például a Tűztornyot is szeretnék 
méltó módon kivilágítani.

Karácsonyváró fények
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Szigetelőanyag kéregből

KÖVES ANDREA

Az erdőgazdálkodás melléktermé-
ke a kéreg, amely a legtöbb eset-
ben „mostoha sorsra” jut. A Sop-
roni Egyetem kutatócsoportja 

fantáziát látott a kéreg magasabb célú hasz-
nosításában, mára pedig sikerült előállítania a 
kéregből készült hőszigetelőanyagot.

– Kutatásunk során figyelem-
be kellett vennünk, hogy a ké-
regnek nagyon kicsi a szilárd-
sága és a térfogatsúlya, magas 
a nedvességtartalma – sorolta 
dr. Pásztory Zoltán, a Termé-
szeti Erőforrások Kutató Köz-
pont igazgatója. – A kedve-
zőtlen jellemzők miatt eddig 

többnyire elégették. Ha azon-
ban az elégetés előtt valami-
lyen termékben hasznosítjuk, 
az sokkal inkább megfelel a 
környezettudatos gazdálko-
dásnak. A Fenntartható Nyers-
anyag-gazdálkodási Tematikus 
Hálózat program keretében, 
amely a másodnyersanyagok 

újrahasznosítását tűzte ki cél-
jául, kezdtünk el foglalkozni a 
kéreggel. 

A soproni kutatók kiinduló 
ötlete az volt, hogy a kisebb er-
dőtüzeknél több esetben is túl-
élték a pusztítást a fák. Az aljnö-
vényzet elpusztult, a tűz ugyan 
a fákra is átterjedt, ám azok egy 
része életképes maradt. Mindez 
annak köszönhető, hogy a ké-
reg jó hőszigetelő képességgel 
bír, ez védte meg a fát. A kuta-
tás során a kéregből a megfele-
lő nedvességtartalom beállítása 
után egy speciális módszerrel 
rostosított anyagot készítet-
tek. Ezután ragasztót kevertek 
hozzá, majd lemezt préseltek 
belőle. Azt a problémát kellett 

még kiküszöbölniük, hogy a 
kéregnek kicsi a hajlítószilárd-
ság, azaz könnyen eltörhet. Az 
erősítés érdekében két oldalát 
papírral, később üvegszállal 
vagy dryvit hálóval vonták be. 
Így született meg a kéreg hőszi-
getelő lap, amely környezetba-
rát alternatívája lehet a habo-
sított szigetelőanyagoknak. Az 
építőipar számos területén al-
kalmazható lépésálló vagy fal-
ra felrögzített szigetelésként. 
A kéregből készült szigetelő-
anyagnak nagy előnye, hogy 
előállításához rendkívül kevés 
energiára van szükség. 

A kutatók jelenleg ipari 
együttműködőket keresnek a 
program folytatásához.

Zöld Sopron

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.”
(Csorba Győző)

Szeretettel várjuk a meghívott vendégeket
a 2019. november 16-án, szombaton 16:00-kor kezdődő

Idősek Napja alkalmából rendezett műsorra,
és az azt követő vacsorára.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
(9494 Sopron-Balf, Fő u. 27.)

Szívesen fogadjuk sütemény- és italfelajánlásukat!

A részvétel díjtalan. 

Idősek Napja 
Balfon!

A rendezvény szervezője: 
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata

Dr. Pásztory Zoltán, a Természeti Erőforrások 
Kutatóközpont igazgatója FOTÓ: KÖVES ANDREA

Ezeket a fákat is a kéreg mentette meg a pusztulástól egy erdőtűzben

Idén is szavazhatunk az év fájára: a tatár ju-
har, a kecskefűz és a rezgő nyár közül lehet 
választani az azevfaja.hu/szavazas interne-
tes oldalon. Mindenki egyszer szavazhat, a 
kampány november 22-ig tart. Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Ku-
ratórium az immár hetedik éve elindított 
voksolással a hazai fafajokra kívánja felhív-
ni a figyelmet.
A TATÁR JUHART (Acer tataricum) már a 
magyarok honfoglaló elődei is ismerték. 
Ökológiai szerepe jelentős, ugyanakkor ke-
vésbé becsülik alacsony termete, csekély 

gazdasági értéke miatt, ezért mára erő-
teljesen visszaszorult. A KECSKEFŰZ (Sa-
lix caprea) leginkább arról ismert, hogy vi-
rágzata a húsvéti barka. Fatermetű egyedei 
viszont ritkaságszámba mennek, mivel év-
századokon keresztül gyomfának tekintet-
ték, és ma is igyekeznek felverődő egyedeit 
visszaszorítani. Az egyetlen magyarorszá-
gi fűzfaj, amely többletvíz nélkül él. Az ele-
gáns megjelenésű REZGŐ NYÁR (Populus 
tremula) a hegy- és dombvidékek jellem-
ző pionír fafaja. Fontos szerepe van az ero-
dált, lepusztult talajok újraerdősülésében. 

Az év fája szavazás

Tatár juhar Kecskefűz Rezgő nyár

A szakemberek azt javasolják az autósok-
nak, hogy gépkocsijuk nyári gumiját még 
a tartós fagyok előtt cseréljék át a téli köz-
lekedésre alkalmas abroncsokra. A téli gu-
mik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint 
a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a 
téli időszakban ezzel a féktávok hossza is ér-
demben csökkenthető. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy sokan nem váltanak téli gu-
mira, ami téliesebb útviszonyok mellett je-
lentősen növelheti a balesetek kockázatát. 
A közlekedőknek ősszel és télen is érdemes 
még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális 
útviszonyokról, hogy fel tudjanak készülni 
az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkí-
vüli helyzetekre.

Váltson téli gumira!
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1994
Szotyolaháború
Pontban délután három órakor 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Fegyelmi  Bizottságának 
háromtagú Fegyelmi Tanácsa 
összeült, hogy megtárgyalja a 
magyar futballpályákon dúló 
szotyolaháború eseményeit, s 
hogy ítéletet hozzon. Az alap-
helyzet ismeretes: a soproni 
mérkőzés ellenőre jelentette, 
hogy Juhos partbírót a Stadler 
FC elleni mérkőzésen a nézőtér-
ről szotyolás zacskóval hátba 
dobták. Ezen kívül a soproni 
szurkolók még pénztárgépsza-
lagokat is hajigáltak a pályára, 
és nyomdafestéket nem tűrő 
hangon szidták a játékveze-
tőt és a vendégcsapat vezető-
ségét. A háromtagú fegyelmi 
tanács az egybegyűltek meg-
hallgatása után először meg-
állapította, hogy a zacskó csak 
félig volt tele, ami állítólag eny-
hítő körülménynek számít. Ezt 
követően a soproniak elnöke, 
Laczó István megkapta a már 
jól ismert keresztkérdéseket, 
majd válaszaiban elnézést 
kért, hogy nem motozták meg 
egyenként a nézőket a talál-
kozó előtt, és nem állítottak 
valamennyiük mellé egy önvé-
delmi sportokban járatos ren-
dezőt. Végül a fegyelmi tanács 
ítélethozatalra vonult vissza, és 

főbüntetésként a Sopront száz-
ötvenezer forint pénzbírságra 
ítélte. (Új Magyarország)

1969
Új lakótelepek
Sopronban két új lakótelep 
körvonalai bontakoznak ki. Az 
egyik a Kőfaragó téren, a másik 
a nyugati városrészben épül. 
A város vezetősége nagy súlyt 
helyez arra, hogy az új lakó-
negyedek épületei harmoniku-
san illeszkedjenek be a meglevő 
városképbe. Megoldatlan gond 
a helyreállított épületek meg-
felelő szigetelése. A mostani 
anyagok nem nyújtanak tökéle-
tes védelmet a nedvesedés ellen. 
A homlokzatfelújításoknál azt 
szeretnék, ha üdébb színt kap-
nának a lakóházak. A soproniak 
rekonstrukcióit az országos 
hatáskörű szervek és a megyei 
tanács végrehajtó bizottsága 
messzemenően támogatták, a 
megvalósítás a városi tanács 
vb-elnöke, dr. Erdélyi Sándor, 
Kocsis József vb-elnökhelyet-
tes, a városi pártbizottság, Zárai 
Károly első titkár nagymérvű 
segítségével kezdődhetett 
meg és ért el eredményeket. A 
Magyar Urbanisztikai Társaság 
vezetősége Sopronban a közeli 
napokban sorra kerülő város-
rendezési világnap ünnepségén 
adja át a város vezetőségének a 

Hild János urbanisztikai emlék-
érmet. (Magyar Nemzet)

1919
Gróf Klebelsberg Kunó 
Sopronban
Gróf Klebelsberg Sopronban a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja és a Nemzeti Középpárt 
megegyezéses programja 
alapján jelölteti  magát. 
Programbeszéde folyamán 
követelte, hogy a Károlyi-
kormány tagjait, akik tör-
vényes felhatalmazás nél-
kül állampénzeket herdáltak 
el, állítsák rendes bíróság elé. 
Hitet tett amellett, hogy király-
párti, mert úgymond a lefolyt 
esztendő keserves tanulságai 
még a jóhiszemű republiká-
nust is meggyőzhették arról, 
hogy a mi viszonyaink éretle-
nek a köztársaságra. A szemé-
lyes ellenségeskedés mérgétől 
elfajult pártharcaink oly erő-
vel lüktetnek, hogy megfékezé-
sükre egy felettük álló objektív 
tényezőre okvetlenül szükség 
van. Ez pedig nem lehel más, 
mint a király. Károlyi Mihály és 
társainak forradalma nemcsak 
a közrendet dúlta fel, de előké-
szítette az útját a bolsevizmus-
nak is. (Világ)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A soproni karikaturista könyve karácsony előtt jelenik meg 

Rocklegendák Szénától
KÖVES ANDREA

Régi álma valósul meg a neves soproni karika-
turistának, Szénási Ferencnek, közismert nevén 
Szénának. Hamarosan megjelenik a Rocklegen-
dák című kötete, a portrékhoz a népszerű le-
mezlovas, B. Tóth László írta a szövegeket.

– Bár évről évre naptárakkal le-
pem meg a karikatúrák kedve-
lőit, de önálló kötetből ez lesz 
az első – mesélte lelkesen az al-
kotó. – Szeretem a rockmuzsi-
kát, ez inspirálta, hogy évek-
kel ezelőtt saját örömömre 
lerajzoljak egy-egy 60-as, 70-
es, 80-as évekbeli rockikont. 
Mindegyikük igazi karakter, 
ami inspiráló egy karikaturista 
számára. Az asztalomban egyre 
csak gyűltek a rajzok, így szü-
letett az ötlet: érdemes lenne 
egy kiadványban megmutatni 
azokat. Tavaly elhatároztam, ha 
elérek a fél százig, akkor köz-
kinccsé teszem a Rocklegen-
dákat. Először azt gondoltam: 
saját magam írok mindegyik 
rajzhoz történeteket, de aztán 
rájöttem, hogy olyasvalaki len-
ne a legméltóbb a feladatra, aki 
ennek a korszaknak nagy isme-
rője. Így kerestem meg B. Tóth 
Lászlót, akinek nagyon tetszet-
tek a karikatúrák, így örömmel 
vállalta, hogy sok-sok érdekes-
séget oszt meg az előadókkal 
kapcsolatban.

Mint a karikaturista mesélte: 
ezek bizony nem a hagyomá-
nyos, sokak által ismert életrajzi 
adatok, hanem sok-sok izgalmas 

történet. Így az elsők között raj-
zolta meg Széna a Guns N’ Roses 
fenegyerekét: Axl Rose-t, aki kö-
rül mindig forrt a levegő, és ahol 
megjelent, borítékolni lehetett 
a botrányt. A hozzá kapcsolódó 
történetek között szerepel az az 
eset is, amikor egy koncerten a 
tiltása ellenére lefotózta egy ra-
jongója. Mivel az őrök nem rea-
gáltak elég gyorsan, ezért a ze-
nész szabályosan fejest ugrott 
a közönségbe, és addig hadako-
zott, amíg megszerezte a fény-
képezőgépet, amit aztán tö-
megverekedés követett. A kötet 
főszereplői férfiak, kevés karak-
teres női előadóra talált a rock 
terén, de Janis Joplin, Annie Len-
nox, Tina Turner és Cher nem 
maradhatott ki a repertoárból. 
Olyan előadó is akadt, akit több-
ször is megrajzolt, így elsőre ki-
fogott rajta Sting –  bár ezt csak 
ő érezte így –, de aztán másod-
szorra sikerült a karaktert neki 
tetszően is a rajzlapra vetnie.

A szép kivitelű kötet Zorán-
nak is megnyerte a tetszését, így 
ő írta a Rocklegendák előszavát. 
Az alkotó tervei szerint a kará-
csony előtt megjelenő könyv ka-
rikatúráiból a közeljövőben kiál-
lítás is nyílik Sopronban.

Kultúra, művészetek

HAJTÓ GYÖRGY:
Magamról még nem csi-
náltattam karikatúrát, és 
nem is tervezem, hogy va-
laki ilyen módon mutasson 
görbe tükröt nekem. A sop-
roni Szénási Ferenc munkáit 
ismerem, és jónak is tartom 
a torzrajzait.

MAKSAI SÁNDOR: 
Néhány évvel ezelőtt Győr-
ben készíttettem magamról 
egy arckarikatúrát. Az ügyes 
rajzoló szerintem jól eltalálta 
a karakterem. Ha időm en-
gedi, az interneten néze-
getem színészek, híressé-
gek karikatúráit is.

CSÜLLÖG ANNA:
Rólam még nem készült ka-
rikatúra. Érdekesnek tartom 
viszont a karikaturisták mű-
vészetét. Olyan apró rész-
leteket is észrevesznek, 
amelyeket ha kinagyítanak 
és eltorzítanak, akkor el-
gondolkodtató alkotások 
készülnek.

FARKAS ISTVÁN:  
Egyszer, még nagyon ré-
gen, úgy húsz évvel ezelőtt 
a Balaton partján járva az 
egyik utcai rajzoló készített 
rólam karikatúrát. Tetszett 
amit csinált, s amíg dolgo-
zott, végignézhettem, hogy 
miként áll össze az apró vo-
násokból a rajz.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Tetszenek önnek  
a karikatúrák?

A soproni Kórus Spontánusz ismét 
izgalmas koncertekkel várja a ze-
nebarátokat. Az „Ellentétek évada” 
három egészen különböző hangu-
latú hangversenyt kínál. 

Az első állomáson, november utolsó vasár-
napján Múlt és jelen címmel régi és kortárs 
„zenei világsztárok” műveivel ismertetik 
meg az énekesek és karnagyuk, Kocsis-
Holper Zoltán a Szent Margit-templomba 
látogatókat. Felcsendülnek Joseph Haydn, 
Liszt Ferenc, Eric Whitacre, Arvo Pärt és Or-
bán György művei. 
2020 februárjában a már hagyományossá 
vált farsangi, ifjúsági hangversenyre hívja 
közönségét a Spontánusz: ezúttal a váro-
si középiskolás kórusok mellett a stílsze-
rűen méheknek öltözött, abszurd zenét 
játszó Méhek együttes közreműködésé-

vel. Többek között ausztrál, izlandi, ma-
gyar és északi kórusműveket, valamint 
Méhek-dallamokat kínálnak a GYIK Ren-
dezvényházban.
A bérlet utolsó, Fény és sötétség című 
koncertje egészen különlegesnek ígérke-
zik május végén: Magyarország legrégeb-
bi, korhű hangszereken játszó régizene-
együttese, a szombathelyi Capella Savaria 
tiszteli meg az énekkart közreműködésével. 
A Kalló Zsolt művészeti vezetésével műkö-
dő kamarazenekar Mozart egyik legismer-
tebb, vonósokra írt művét, a Kis éji zenét 
adja elő, majd a kórussal együtt Charpen-
tier Messe de minuit című darabját szólal-
tatják meg a művészek a GYIK Rendezvény-
ház színpadán. 
Bérletek november 16-ig kaphatók a Céd-
rus Könyvesboltban és a GYIK Rendez-
vényházban, ezek megvásárlásával a Kó-
rus Spontánusz Egyesületet támogatják. 

Ellentétek évada

Szénási Ferenc alkotás közben – az általa lerajzolt 
zenészek mind különleges karakterek  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sikeres volt a hagyományos Márton-napi családi program. Szombaton 
a Liszt-központban a gyerekeknek tematikus játszóházat rendeztek 
be, emellett volt mécseskészítés, római kori katonai bemutató, 
kézműveskedés, valamint a délután folyamán fellépett és vásári 
komédiákat adott elő a Portéka Színpad. Vidám belvárosi lampionos 
felvonulás zárta a családi napot, melyet a szemerkélő eső sem tudott 
megzavarni. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Családi Márton-nap
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Sopron Basket: Tartalékosan is helytállt a csapat

Bosszantó vereség
RÁZÓ LÁSZLÓ

Jelentős 
előnyről 
kapott ki 
múlt hé-

ten az Euroligában a 
Sopron Basket. Gás-
pár Dávid tanítványai 
19 ponttal is vezettek, 
a végén mégis a fran-
cia bajnok örülhetett.

A meccs előtt kevesen gondol-
ták volna, hogy a tartalékos sop-
roni csapat ilyen álomszerűen 
kezdi a találkozót: Briann Janua-
ry nem tudta vállalni a játékot, 
Crvendakic és Krajisnik viszont 
nagy kedvvel kosárlabdázott. 
Hozzájuk csatlakozott pont-
szerzésben a sérüléséből felépü-
lő „Jeca” Brooks, a csapat pedig 
egyre nagyobb előnyt szerzett. 
A soproni játékosok rendkívül 
fegyelmezetten és keményen 
védekeztek, a hazai pályán sze-
replő Lyon pedig rengeteg hibá-
val játszott, az első negyedben 
7, a másodikban mindössze 8 
pontot szerzett.

A harmadik negyed sajnos 
komoly fordulatot is hozott: 
a Sopron Basket hét játékos-
sal játszotta végig az összecsa-
pást, a meccs végéhez közeled-
ve egyre fáradt a vendégcsapat. 

A franciák pedig számukra a 
legjobbkor, az utolsó negyed-
ben találták meg a dobófor-
májukat: ebben az etapban 29 
pontot szereztek, így a meccs 
hajrájában beérték és végül 
meg is előzték a soproni csa-
patot. A végeredmény: Lyon 

Asvel Féminin – Sopron Bas-
ket: 62–59.

– Fájó a vereség, mert nyer-
nünk kellett volna – mond-
ta Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Ugyanakkor minden elisme-
résem a csapaté, hiszen tarta-
lékosan is megteremtettük az 

esélyt a győzelemre. Büszke va-
gyok a játékosaimra, akik a vé-
gére nagyon elfáradtak, hiány-
zott a megfelelő koncentráltság.

A Sopron Basket a válogatott-
szünet miatt legközelebb csak 
november 23-án a Vasas ellen 
lép pályára.

Szintet lépett 
a Sportdarázs

Karatetábor

Tavaly feljutott az NB I.A  
csoport előszobájának számító 
NB I.B piros csoportjába a Sport-
darázs női kosárlabda csapata. 
Hollós Anna, a Soproni Darazsak 
Kosárlabda Akadémia vezetője 
elmondta: fontos volt, hogy a 
Sopron Basket második csapa-
tának számító együttes minél 
magasabb szinten játsszon. 

– Azok a fiatalok, akik már nem 
szerepelhetnek az U18-as csapat-
ban, vagy azok, akik a felnőtt 
kerethez tartoznak, de meccse-
ken minimális játéklehetősé-
get kapnak, csak akkor fejlőd-
hetnek megfelelően, ha hétről 
hétre komoly kihívás elé állít-
juk őket  – közölte az akadémia 

vezetője. – Erre tökéletesen meg-
felel az NB I.B piros csoportja, hi-
szen kiélezett találkozókat látha-
tunk komoly ellenfelekkel. Az itt 
edződő játékosok olyan meccs-
rutint szerezhetnek, amelyet ké-
sőbb akár a felnőtt csapatnál is 
hasznosíthatnak.

A Hollós Dániel vezetőedző 
irányításával készülő csapat két 
győzelemmel és két vereséggel 
a nyolcadik helyet foglalja el a 14 
csapatos mezőnyben. A Sport-
darázs együttese számára nincs 
konkrét célkitűzés, a legfonto-
sabb, hogy minden mérkőzé-
sen győzelemre játsszanak, és a 
találkozókon megfelelően fejlőd-
jenek a fiatal játékosok.

Magyar, cseh, lengyel karatésok 
edzőtáboroznak Sopronban no-
vember 15–17. között. A visegrádi 
országok közötti barátság erősí-
tése céljából szervezik meg az 
edzőtovábbképzést, az edzőtá-
bort és versenyt, amelyen 15–15 
cseh és lengyel fiatal ingyene-
sen, illetve 60 magyar kedvez-
ményesen vehet részt. 

A résztvevők az edzés és a 
szakmai programok mellett 
kapcsolatot építhetnek, illetve 
megismerkedhetnek Sopron 

kultúrájával, történelmével is. 
A tábor zárásaként vasárnap egy 
nemzetközi karateversenyt is 
szervez a házigazda Shotokan 
Tigrisek Sportegyesület. A gá-
lára meghívták a szlovák, oszt-
rák és szlovén karateszervezetek 
képviselőit is.

A Shotokan Tigrisek Sport-
egyesület sikeresen szerepelt a 
Visegrádi Alapnál egy cseh–len-
gyel–magyar barátság erősíté-
sét célzó pályázaton, így találtak 
forrást a tábor megrendezésére. 

Sport

Munkatársat keres 
a Sopron TV – Sopron Média csapata!

OPERATŐR, 
KAMERAMAN, 

VÁGÓ KOLLÉGÁT 
keresünk.

Ha már dolgoztál hasonló területen, vagy 
ha még nincs tapasztalatod, de szeretnéd 

megtanulni, gyere és jelentkezz!

Amit elvárunk:
  – Legalább középfokú végzettség

  – Érvényes „B” kategóriás jogosítvány
  – Németnyelv-tudás.  – Németnyelv-tudás.

Amit biztosítunk: 
    – Magas színvonalú oktatás – Szakmai előrelépés

    – Bedolgozási lehetőség az országos 
       közszolgálati csatornákhoz.

A fényképes önéletrajzot (amely tartalmazza egy 
videós munkád linkjét) az info@sopronmedia.hu 

e-mail-címre várjuk 2019. november 22-ig.
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TELEFONSZÁMOK

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–566-os telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon,
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron, Szélmalom utca 9. 
szám alatti, 11 m2 alapterületű 
„gazdasági épület, udvar” 
Az ingatlan megtekinthető: 2019. november 22. (péntek) 10.00 
A licit időpontja: 2019. november 28. (csütörtök) 10.30 
Induló licitár: 95.000 Ft

A Soproni KC klubvezetése egyeztetett az SKC-t üzemel-
tető gazdasági társaság tulajdonosi körének képviselői-
vel. Ennek oka, hogy a vártnál jóval gyengébben szerepel 
a csapat, emiatt pedig döntések is születtek. 
A játékoskeretben komoly változás, hogy a klub szabadlis-
tára tette Damier Pitts játékjogát, és ezzel egyidejűleg kez-
deményezte a játékos szerződésének felbontását. 
A klubvezetés és a tulajdonosi kör közös közleményében 
az olvasható: „messzemenőleg elítéljük a játékosok és a 

 vezetőedző között kialakult, elmérgesedett viszonyt, konf-
liktust.”.
A vezetőség tudomására jutott, hogy az Oroszlány elleni, 
sorsdöntő bajnoki mérkőzés előtti napokban több játé-
kos is megfordult a soproni éjszakában. – Természetesen 
emellett sem megyünk, nem mehetünk el szó nélkül, hi-
szen ez a klub, valamint a csapat szurkolóinak arculcsapá-
sa. Éppen ezért elképzelhető, hogy nem Damier Pitts lesz 
az egyetlen távozó a csapatunktól – áll a közleményben.

SKC: változások a keretben
Elkezdődött hétfőn a 2019/2020-as városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság. Ebben a tanévben a Széchenyi-gim-
názium A és B csapata, az Eötvös-, a Fáy-, a Handler-, a 
Szent Orsolya-, valamint a vendéglátó iskola diákjai vesz-
nek részt a küzdelmekben. Hétről hétre több mint hetven 
diák sportol majd. A diákolimpia fiú V–VI. korcsoportos 
megyei döntőjét a napokban Sopronban rendezték meg. 
Az első helyet a Berzsenyi csapata szerezte meg, máso-
dik a Pannonhalma, harmadik pedig a VasVilla lett. Az első 
helyezett már biztosan bejutott az országos elődöntőbe. 

Bajnokság  
és diákolimpia

A tartalékos Sopron Basket nagy előnyről kapott ki Lyonban FOTÓ: FIBA.COM

RÖVIDEN

Hétvégi SMAFC-vereség
Az NB I.B zöld csoportjának 8. fordulójában a SMAFC 
66–81-re kikapott a Pápa együttesétől. A harmadik ne-
gyed végén még a soproniak vezettek, de az utolsó ne-
gyedben a Pápa a házigazdák fölé kerekedett.

›
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PÁDER VILMOS

Az őszi 
bajnokság 
utolsó ha-
zai mér-

kőzésén gólzáporos 
győzelemmel búcsú-
zott hálás közönsé-
gétől az SC Sopron. A 
SFAC legénysége is-
mét megbotlott, de az 
SVSE is csúszik lejjebb 
a tabellán. 

Megyei I. osztály
SC Sopron – Üstökös FC-Bácsa:  
5–0
Nagy erővel kezdett a Sopron, 
már a második percben a kapu-
fa mentette meg a góltól a ven-
dégeket. A hazaiak rendkívül 
gyors és agresszív focit játszva 
szinte bedarálták ellenfelüket. 
Holzmann Patrik vezényletével 
és Purt Patrik mesterhármasá-
val megérdemelt győzelmet 
arattak. A jó talajú pályán sport-
szerű találkozót és látványos gó-
lokat láthattak a zord időben ki-
látogató szurkolók. 

A megyei góllövőlistát a sop-
roni Honyák Máté tizenöt gól-
lal vezeti.
Pannonhalma–SFAC: 3–1
A SFAC mérlege: 14 mérkőzés, 
14 vereség, 5 rúgott, 68 kapott 
gól, 0 pont.

Megyei II. osztály
SVSE–Fertőszentmiklós: 1–2
A hazaiakat nagyon megtizedel-
te a sok sérülés, kulcsjátékosaik 
hiányát mutatja az eredmény is. 
Jelenleg többre nem képes az 
együttes, csodák pedig nincse-
nek a fociban. 

Megyei III. osztály
A balfi legények az elmúlt for-
dulóban szabadnaposak voltak, 

ennek ellenére magabiztosan 
tartják harmadik helyüket a 
tabellán. 

Megyei 
öregfiúk-bajnokság
Szany – SC Sopron: 5–4
Az élmezőnyben nagyon szo-
rosan követik egymást a csa-
patok, a soproniak hármas 
holtversenyben állnak a má-
sodik helyen. A jobb eredmény 

érdekében a hátralévő két for-
dulóban rendezniük kellene 
soraikat, mert a sok „ász” játé-
kos még nem alkot egységes 
csapatot. 

Női bajnokság 
Az NB II-es női bajnokság kö-
vetkező játéknapja november 
17-én lesz. Az SC Sopron fel-
nőtt együttese Csepelre láto-
gat, s egy jó eredmény elérése 

esetén stabilizálná helyét a 
középmezőnyben. 

MLSZ U17 NB III. 
északnyugati csoport
Gyirmót SE – SC Sopron: 1–6
A soproni fiatalok a Sárvár és 
a szombathelyi Haladás előtt 
stabilan vezetik a bajnokságot. 
Fodróczy Péter tizenkét gól-
jával a góllövőlista második 
helyezettje. 

LELÁTÓ› Az SC Sopron játékosa, Honyák Máté vezeti a megyei góllövőlistát

Kirobbanó formában

Újra itt a válogatott

Sport

Sopronból Pármába

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Balogh Botond néhány évvel ezelőtt még az SC 
Sopron gyerekcsapatában focizott, most pedig 
hetente négyszer az olasz első osztályban sze-
replő Párma felnőttcsapatával edz. A középső 
védő a korosztályos válogatott alapembere is.

Ígéretes focistatehetség indult 
útnak Sopronból: Balogh Bo-
tond mielőtt tizenhárom éve-
sen elkerült volna a budapesti 
MTK-hoz, Sopronban „bonto-
gatta szárnyait”. A tizenhét éves 
labdarúgó Olaszországból egy 
délutáni edzése után nyilatko-
zott lapunknak. 

– Sajnos, nem úgy sikerült a 
szereplésünk a brazíliai U17-es 
világbajnokságon, mint ahogy 
azt elterveztük – mondta a csa-
pat középső védője. – A cso-
portból nem jutottunk tovább, 
de azt is figyelembe kell venni, 

hogy a válogatott kijutott erre 
a világversenyre. De nem adjuk 
fel! Egy korosztályt feljebb lép-
ve hamarosan elkezdjük a fel-
készülést az Európa-bajnokság 
selejtezőire.

Balogh Botond jelenleg he-
tente négyszer az olasz élvo-
nalban szereplő Párma felnőtt-
csapatával edz. Nagy siker lenne 
számára, ha ebben az évben be-
kerülne a keretbe, az pedig a csú-
csot jelentené, ha be is bemutat-
kozhatna a Serie A-ban.

– A nyár elején több megkere-
sést is kaptam Franciaországból, 

Angliából, de én a Pármát vá-
lasztottam, mert itt éreztem, 
hogy bíznak bennem – tette 
hozzá. – Ezt pedig kemény mun-
kával igyekszem megszolgálni. 
Intenzíven tanulom az olaszt, de 
a középiskolát is folytatom: oda-
haza, Magyarországon vagyok 
magántanuló.

Botond egy igazi labdarú-
gó, labdarúgást szerető család-
ba született. Édesapját, Balogh 
Zoltánt annak idején a Matáv FC 
leszerződtette volna, de ő sze-
rényen inkább a megyei osz-
tályokat választotta. Itt pedig 
többszörös gólkirály volt. Meg-
történt, hogy az egyik szezon-
ban kétszer annyi gólt rúgott, 
mint a második helyezett. 

Botond feladata középhát-
védként ennek pont az ellen-
tettje: meg kell akadályoznia, 
hogy a csatárok találatokat 
szerezzenek.

November 9-én városunkban kezdte meg fel-
készülését a magyar női kosárlabda-válogatott 
a következő két Eb-selejtező mérkőzésére. 

A nemzeti együttes a korábbi 
soproni sikeredző, Székely Nor-
bert irányításával november 14-
én Hollandiában játszik, majd 
november 17-én Sopronban, a 
Novomatic-arénában fogadja 
Szlovákia csapatát.

– Aki ismer, pontosan tudja, 
hogy milyen szép emlékek köt-
nek ehhez a városhoz – mond-
ta hétfői soproni sajtótájékozta-
tóján Székely Norbert. – Ezúttal 
is szívesen jöttem Sopronba, 
nem utolsó sorban azért, mert 
tudjuk, hogy itt milyen magas 
színvonalú a mérkőzések ren-
dezése. Csapatunk esetében 
már túl vagyunk azon, hogy 
fiatal és tehetséges a társaság, 

ki kell mondani, hogy esélyesei 
vagyunk ennek a hármas cso-
portnak, és ehhez méltóan kell 
szerepelnünk.

A játékoskeretbe három sop-
roni kosárlabdázó is meghívást 
kapott: Határ Bernadett és We-
ninger Virág képviselheti a vá-
logatottban a soproni színeket, 
Dubei Debóra pedig a csapatka-
pitányi karszalagot is viselheti.

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy hazai közönség előtt csa-
patkapitányként számít rám a 
szövetségi kapitány – mond-
ta Dubei Debóra. – Az elmúlt 
időszakban már bizonyítottuk, 
hogy jó csapatunk van, ennek 
megfelelően szeretnénk játsza-
ni az Eb-selejtezőkön is, bízom 
abban, hogy mindkét mecs-
csen győztesként hagyjuk el a 
játékteret.

November 17-én 20.30-kor 
kezdődik Sopronban a Magyar-
ország–Szlovákia találkozó.

Karate
November 15–17., 
péntek–vasárnap  
17 óra, Vasvilla,  
Doborjáni-iskola
V4 Tigrisek karate-
kupa és nemzetkö-
zi edzőtábor

Jóga
November 16.,  
szombat 9 óra,  
GYIK Rendezvényház
III. Test és 
Lélek Fesztivál

Teke
November 16.,  
szombat 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Oroszlányi SZE
November 17.,  
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Scarbantia SE  
– Tatabányai SC

Kosárlabda
November 17.,  
vasárnap 19.30 óra, 
Novomatic-aréna
Női kosárlabda Euró-
pa-bajnokság: Magyar-
ország−Szlovákia
November 19., kedd 
19 óra, Krasznai  
Ferenc Sportcsarnok
Soproni MAFC 
– Pécsi NKA

Röplabda
November 18., 19., 
21., hétfő, kedd, 
csütörtök 14.30 óra, 
Széchenyi-, Fáy-, 
vendéglátó iskola
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
2. forduló

Balogh Botond (jobbra) hetente négyszer az olasz első osztályban szereplő 
Párma csapatával edz

Az SC Sopron játékosai az ellenfél minden kezdeményezését blokkolták a hétvégi meccsen 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A magyar válogatott vasárnap este Sopronban játszik Eb-selejtezőt Szlovákia 
ellen. A csapatkapitányi karszalagot a Sopron Basket játékosa, Dubei Debóra 
viselheti. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

ISMÉT U20-AS EB: A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 
arról tájékoztatta a magyar szövetséget (MKOSZ), hogy 2020. 
augusztus 8. és 16. között ismét Sopron adhat otthont az U20-
as leány korosztály Európa-bajnokságának. Mindezt Szalay 
Ferenc, a MKOSZ elnöke és dr. Farkas Ciprián, Sopron pol-
gármestere jelentette be a hétfői sajtótájékoztatón.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Szeretet irányítja 
a bíróságot, a 

tábort, a ligetet, az 
embereket a földön 

és a szenteket 
a magasban, 

mert a szeretet a 
mennyország, és 
a mennyország a 

szeretet.”

Sir Walter Scott  
(skót költő, regényíró)

KÖNYVAJÁNLÓ

Walter Scott: 
Ivanhoe

Majdnem pontosan ezer 
éve történt, hogy a fran-
cia nyelvű normannok 
elözönlötték a brit szige-
teket, és meghódították 
angolszász lakóit. A nor-
mannok és az alávetett 
szászok küzdelme évszá-
zadokig tartott, de végül a 
két nép, a két nyelv eggyé 
olvadt, így alakult ki az an-
gol nemzet és nyelv. Wal-
ter Scott az átalakulás vi-
haros korszakába helyezi 
szereplőit, a hős Ivanhoe 
lovagot, az elvetemült 
templáriust, Oroszlánszí-
vű Richárd királyt és a le-
gendás Robin Hoodot. 

›

75 évvel ezelőtt, 1944. 
november 4-én Sopron-
ban kivégezték Pataki Fe-
renc partizánparancsno-
kot, Kiss Benjámin, Szoták 
Mihály, Csizmadia Gyula, 
Bráz Lajos partizánokat és 
ismeretlen társaikat. Szin-
tén ezen a napon végezték 
ki Ősz-Szabó Jánost Sop-
ronkőhidán. 1944. augusz-
tus 2-án a szovjetek által ki-
képzett Szőnyi Márton által 
vezetett csoport partizánte-
vékenység céljából ejtőer-
nyővel leereszkedett a Bükk 
hegységben, de a vállalko-
zás megbukott, a csoport 
tagjait megölték vagy le-
tartóztatták.

50 évvel ezelőtt, 1969. no-
vember 3-án vette fel Pata-
ki Ferenc nevét a Rozália Úti 
Általános Iskola. 1991-ben 
a Katolikus Konvent vissza-
igényelte, így került ismét 
egyházi fenntartásba Szent 
István Római Katolikus Álta-
lános Iskola néven; 2006-
ban zárták be. Ma a Sopro-
ni Bíróság működik benne.

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

Ez történt 
Sopronban

Az iskola tanulóinak legszínvonalasabb munkái láthatóak az aulában

Alkottak a handlerosok
MADARÁSZ RÉKA

Tizenkettedik alka-
lommal adnak ízelí-
tőt az általuk tanult 
szakmákból a Sopro-
ni Szakképzési Cent-
rum Handler Nándor 
Szakképző Iskolájának 
diákjai. Az Alkotó Diá-
kok Tárlata pénteken 
nyílt meg az intéz-
mény aulájában.

Az iskola először 2007-ben, 
fennállásának 125. jubileuma 
alkalmából szervezett kiállítást 
tanulói legjobb alkotásaiból – az 
akkoriban indult képzőművé-
szeti szakközépiskolai képzéshez 
kapcsolódóan. Az azóta hagyo-
mányossá vált tárlaton mind-
egyik képzési szakirány szerepel: 
a művészeti osztályosok (terve-
zőgrafikusok és díszítőfestők) 
többek között olaj-, pasztell-, ak-
varellfestményekkel, szénrajzok-
kal, egyedi és sokszorosított gra-
fikai lapokkal adnak betekintést 
a tevékenységükbe. Láthatunk 
szé pészek által alkotott frizu-
rákat és sminkeket, faiparosok 

által előállított kisbútorokat, a 
szobafestők pedig teljes szak-
mai palettájukkal mutatkoz-
nak be. A még csak 9. osztályos 
nőiruha-készítők csinos, hord-
ható ruhákat állítanak ki, az in-
formatikusok pedig embersza-
bású robotjaikkal kápráztatják 
el az érdeklődőket.

– A kiállítás alapgondolata, 
hogy bármilyen szakma gya-
korlása alkotótevékenységet 
jelent, az értékteremtés egy 
fontos formája – tudtuk meg 
Kassainé Schmuck Vivien igaz-
gatóhelyettestől. –   Azért idő-
zítjük minden évben novem-
berre a tárlatot, mert nem 

titkolt szándékunk, hogy az 
iskolaválasztás előtt állóknak 
kedvet csináljunk a Handler-
hoz. Több mint 100 tanuló al-
kotásait lehet megtekinteni a 
külső és a belső aulában, ame-
lyek alapján átfogó képet kap-
hatnak arról, hogy mit is lehet 
nálunk tanulni.

A kiállítást Kuntár Csaba, a 
Soproni Szakképzési Centrum 
főigazgatója nyitotta meg. Kö-
szöntőt mondott Kósa Éva, az 
intézmény igazgatója. 

A tárlat november 22-ig (pén-
tek) tekinthető meg a Hand-
ler-iskola aulájában 9 és 18 
óra között.

Soproni fiatalok

Vakegér szakkör

MADARÁSZ RÉKA

Közkívánatra idén is elindították a Vakegér el-
nevezésű szakkört a Deák Téri Általános Is-
kolában. A hetedikesek hihetetlenül élvezik, 
hogy játékos formában bővíthetik földrajzi 
ismereteiket.

Varga Judit földrajz és törté-
nelem szakos tanár hatalmas 
lelkesedéssel vezeti a Vakegér 
szakkört. Az elnevezést egy in-
ternetes vaktérképes játék-
tól kölcsönözte a tanárnő, aki 
olyankor indít foglalkozásokat, 
ha megfelelő számú diák jelent-
kezik. Az idei hetedikesek sze-
rencsére rendkívül aktívak: még 
korán kelni is hajlandóak azért, 
hogy pénteken nulladik órában 
földrajztudásukat fejlesszék.

– Nem csinálunk mást, mint 
amit a gyerekek egyébként 
is szeretnek: számítógépen 

játszunk, miközben még a föld-
rajzleckét is megoldjuk – me-
sélte mosolyogva Varga Judit. 
– A feladat az, hogy tíz várost 
kell elhelyezni Magyarország 
vaktérképén. A program a tá-
volságot és az időt méri, ter-
mészetesen minél gyorsabban 
és pontosabban kell eltalálni a 
helyszínt. 

A tanulók azért is élvezik any-
nyira a játékot, mert amellett, 
hogy kiváló memóriafejlesztő, 
nagyon hamar jó eredményt 
tud elérni az, aki figyel, és so-
kat gyakorol.

Mivel a Vakegér főként ma-
gyar városokkal foglalkozik, a 
tanárnő egyéb internetes já-
tékokat is talált az alkalmakra, 
amelyeknek a segítségével már 
Európa, sőt a világ országaival, 
városaival, folyóival, hegységei-
vel is meg tudja ismertetni a ta-
nulókat. Törekszik arra, hogy a 
földrajz-, illetve történelemórák 
tananyagához kapcsolódjanak a 
feladatok.

Pápai Lili 7.A osztályos és Bu-
gyik Zsombor 7.C osztályos ta-
nulók még a sok ügyes hete-
dikes közül is kitűnnek. Azért 
szeretnek a szakkörre járni, mert 
a sok sikerélmény mellett olyan 
országokkal, városokkal ismer-
kedhetnek meg, melyekről még 
nem is hallottak. Zsombor ötö-
dikes kora óta várt arra, hogy 
elinduljon a szakkör, és annyi-
ra elszánt, hogy még otthon 
is gyakorol.

– A kormány visszavon-
ja azt a korábbi döntését, 
amely középfokú nyelv-
vizsga meglétéhez kötöt-
te a felsőfokú tanulmányok 
megkezdését – mondta 
Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető minisz-
ter. Hozzátette: számos 
szervezet kérte ezt, a töb-
bi közt a Hallgatói Önkor-

mányzatok Országos Szö-
vetsége (HÖOK), a roma 
szakkollégiumi hálózat, 
valamint a nyelvtanárok 
egyesülete. A HÖOK vé-
leménye szerint a fiatalok 
számára elengedhetetlen 
a versenyképes nyelvtudás, 
de azt a diákoknak elsősor-
ban a közoktatásban kell 
megszerezniük.

Nyelv vizsga nélkül

Megelevenedett  
történelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismét életre kelt a 
Családi legendárium 
– átadták a Macska-
kő Gyermekmúzeum 
irodalmi pályázatá-
nak díjait. 

Idén is faggasd a nagyit! – ezt ja-
vasolták a Macskakő Gyermek-
múzeum munkatársai. Családi 
legendárium címmel újra meg-
hirdették irodalmi pályázatukat, 
amelyre általános és középisko-
lások jelentkezését várták. 

A program idén is sikeres volt, 
több színvonalas írás érkezett 
soproni és csornai diákoktól. 
A zsűri elnöke, Darabos Enikő 
irodalomkritikus kiemelte: fon-
tos a pályázat abból a szempont-
ból, hogy az irodalmat is köze-
lebb hozza a mai gyerekekhez, 
ráadásul a nagyszülők történe-
teit átélve újra lehet ezeket írni. 
Sokszor a nagyszülők azt gon-
dolják, hogy nem fontos és érde-
kes az, amit ők tudnak mesélni. 

Ilyenkor „jön jól” egy ilyen pá-
lyázat, az unoka unszolására 
megnyílik a történetek zsákja. 

A beérkezett pályázatokat 
szakmai zsűri bírálta el két ka-
tegóriában, a díjakat a Macskakő 
Gyermekmúzeumban adták át. 

1. kategória 
(7–12 évesek)
A zsűri különdíja: Holdampf 
Máté, Soproni Német Nemze-
tiségi Általános Iskola

1. díj: Csonka Flóra, Széchenyi 
István Általános Iskola, Csorna

2. díj: Hatos Márk, Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Sopron

3. díj Szöllősi Sára, Széchenyi 
István Általános Iskola, Csorna

2. kategória 
(13–18 évesek)
1. díj: Parrag Liliána, Hunyadi Já-
nos Evangélikus Általános Iskola

2. díj: Varga Emma Zita, Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus Gim-
názium és Líceum

3. díj: Fehér Zsófia, Hunya-
di János Evangélikus Álta-
lános Iskola

A Deák téri iskola földrajzi szakkörén vaktérképpel játszanak a diákok

Az Alkotó Diákok Tárlatát november 22-ig lehet megnézni a Handler-iskola aulájában FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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NINCSEN, HA... 

Szinte nem telik el úgy ren-
delési nap (de hét bizto-
san nem), hogy valaki el ne 
mondaná nekem (bár ezt 
nem szoktam kérdezni), 
hogy ő semmiben nem hi-
bás, mert ha...
Nincsen „ha”. Visszafelé tel-
jesen értelmetlen gondol-
kodnia. Tekintsen előre! 
Ne szánakozzon a múltján, 
ne szidja se a sorsot, se az 
orvost, se a feleségét, se a...!
Persze, az se sokat segít, ha 
azon rágódik, mit és hogyan 
rontott el önmaga (ezt is 
hallom néha). Elég, ha má-

tól (nem holnaptól!) szisz-
tematikusan azt és úgy te-
szi, amit és ahogy érdemes. 
Akkor idővel (de nem azon-
nal!) valóban segít önmagán, 
és javítani kezdi az egészsé-
gét. Általában ezek a tenni-
valók (visszatekintve!) nem 
olyan bonyolultak, amilyen-
nek első hallásra tűnnek. Az 
viszont bizonyos, hogy vál-
toztatást jelentenek az életé-
ben, és persze ez kezdetben 
nem is olyan könnyű. Kérje 
orvosa tanácsát, hogy ho-
gyan éljen tovább!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

NOVEMBER 13–19.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 20-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 30-i rejtvényünk megfejtése: Tompeti Sopronban. Szerencsés megfejtőnk: Vásárhelyi Andrásné, Frankenburg út.

KERESZT-
REJTVÉNY

November 13.,  
szerda 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

November 14.,  
csütörtök 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

November 15.,  
péntek 

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

November 16.,  
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

November 17.,  
vasárnap 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

November 18.,  
hétfő 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

November 19.,  
kedd 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól. 

Bódi Ottó a Széchenyi-gimná-
ziumban érettségizett, majd 
osztályfőnöke, Autheried Éva 
hatására matematika–fizika–
technika szakos tanári diplomát 
szerzett a Pécsi Tanárképző Főis-
kolán. Rövid zalaegerszegi kité-
rő után a soproni szakmunkás-
képzőben tanított, majd a Deák 
téri iskolában, melynek két cik-
luson át az igazgatója is volt. 
Helytörténeti kutatásait két kö-
tetben publikálta, az egyikben 
a sopronbánfalvi Hősi temető 
történetét dolgozta föl, a má-
sik pedig Az Ikva és vízimalmai 
címet viseli. Az anyaggyűjtést 
nem fejezte be, a Rák-patak vízi-
malmait is szeretné földolgozni.

– A korabeli anyakönyvek, il-
letve a községi feljegyzések sze-
rint apai felmenőim a XVIII. 
század első felében Erdélyből ér-
keztek Nagylózsra, pontosabban 
Lózsra, hisz szülőfalum 1906-ig 
ezt a nevet viselte – mesélte Bó-
di Ottó. – Családfakutatásaim 
szerint telkes jobbágyok, gaz-
dálkodó parasztemberek vol-
tak az őseim, József nagyapám 
volt az első, aki kilépett ebből 
a körből, ő ugyanis amikor ha-
zatért az első világháborúból, 
akkor a családjával együtt Sop-
ronba költözött, és a rendőr-
ség kötelékébe lépett. Nagyapa 

rendkívül precíz, szigorú és kö-
vetkezetes ember volt, úgyhogy 
ez nagyon neki való hivatás lett 
volna, de mivel időközben na-
pirendre került, hogy Sopront 
esetleg Ausztriához csatolják, ő 
nem várta meg a bizonytalan 
kimenetelű népszavazás ered-
ményét, hanem kérte nyugdí-
jazását. A családdal együtt visz-
szaköltözött Nagylózsra, ahol 
egészen a téeszesítésig ő is 
gazdálkodott.

– Édesapám néhány évig a ne-
vezetes soproni Pflaszterben, 
vagyis az egykori „Szent Mihály-
ról Czímzett Római Katholikus 
Népiskolában” tanult, majd a 
nagylózsi elemi iskola befeje-
zését követően a kereskedő hi-
vatást választotta – folytatta Bó-
di Ottó. – A háborús évek alatt 
édesanyámmal Nagylózson 
nyitottak egy üzletet, amolyan 
szatócsboltot, ahol a süvegcu-
kortól a petróleumig minden 
kapható volt. Időközben édes-
apám megjárta a Don-kanyart, 

majd a háború végén amerikai 
hadifogságba esett. 1948-ban 
elkerülve az államosítást, „ön-
ként” leadták az üzletet. Nem 
sokkal később ugyanott meg-
nyílt a földműves-szövetkezeti 
népbolt, melynek anyám lett a 
vezetője, apám pedig a soproni 
központban kapott állást, végül 
is így lettünk soproniak. 

– Anyám felmenői Sopron-
keresztúrról (Deutschkreutz) 
telepedtek Lózsra. Kretzinger 
Lajos nagyapám huszártize-
desként szintén megjárta az első 

világháborút, egy felderítő ak-
cióban Limanowa közelében sú-
lyosan megsebesült, így a Muhr 
Ottmár ezredes által vezetett, 
1914. december 11-i hősies csa-
tában már nem vett részt. Má-
ig emlékszem arra, amikor a két 
nagyapa beszélgetett egymás-
sal, háborús emlékeiket idéz-
ték, én pedig egy kis sámlin ülve 
hallgattam őket – nagyon saj-
nálom, hogy keveset tudok föl-
idézni ezekből a történetekből, 
melyek akár egy újabb kötetem 
anyagául is szolgálhattak volna. 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1945-ben született Nagylózson. Szülei kereskedők voltak, 
felesége matematika–fizika szakos tanár, pedagógus pályája végig a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolához kötődik. Ágnes lányok kereskedelmi főiskolát végzett, 
a szakmájában tevékenykedik, Eszter lányuk pedig építészmérnök, önálló ter-
vezőként dolgozik.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Bódi Ottó az Ikva vízimalmairól is közölt kötetet

Pedagógus helytörténész

Bódi Ottó FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Nagy siker a Demóna című film betétdala 

Tarol Bebe Rexha
KÓCZÁN 

BÁLINT

Amerika 
üdvöskéje 
vadonat-

új felvétellel jelentke-
zett. Bebe Rexha az új 
Disney-film betétdalát 
énekli, karrierje mere-
deken ível felfelé.

Bebe Rexha továbbra is bomba-
formában van. A sikert sikerre 
halmozó tengerentúli énekes-
nő–dalszerző ezúttal a Disney 
legújabb, Demóna: A sötétség 
úrnője című filmjének betét-
dalával hozta lázba rajongóit, 
amely nagy sikert aratott. A fel-
vétel szövege és dallama egy-
aránt lélekemelő, amit Bebe 
érzelemdús, karakteres hangja 
tesz még fantasztikusabbá. 

A szexi énekesnő egyáltalán 
nem hagyja unatkozni közön-
séget, hiszen ez már a második 
sláger, amit néhány héten belül 
kiadott. Augusztus végén har-
mincadik születésnapját is új 
dallal ünnepelte Not 20 Anymo-
re címmel, ami villámgyorsan 

vált kedvenccé, és hódította 
meg az internetet.

Az albán származású ameri-
kai énekesnő–dalszerző számá-
ra 2017-ben megjelent szólóal-
buma hozta meg a nemzetközi 
sikert, amin olyan slágerek sze-
repelnek, mint a The Way I Are 

(Dance With Somebody) vagy a 
Meant To Be.

Azóta folyamatosan hódítja 
meg a slágerlistákat zseniális 
szerzeményeivel: a David Guet-
tával és J Balvinnal közös Say My 
Name például 257 millió strea-
met generált a Spotify-on.

MADARÁSZ RÉKA

A kézművesség mindig is meghatá-
rozó szerepet játszott Balogh Tímea 
életében. Egy ideig textilből készített 
levendulás zsákokat és egyéb apró-

ságokat, majd a kerámiáké lett a főszerep.

Timi kapcsolata az agyaggal 
véletlenszerűen kezdődött: 
kedvtelésből varrogatott kis 
tárgyaival beválogatták a ti-
hanyi levendulafesztiválra. 
A nagy öröm dacára hirte-
len megijedt, hogy nem lesz 
mit árulnia az eseményen, 
így vett egy kiló agyagot és 
színtelen mázat. Levendulás 
szívecskéit és hűtőmágne-
seit negyedóra alatt elkap-
kodták. Szép lassan bővült 
a repertoár – ma már min-
denfélét készít: angyalkákat, 
hóembert, kutyát, macskát, 
malacot – az ügyfelei állan-
dóan újabb és újabb ötletek-
kel rukkolnak elő.

– Legjobban a karácsonyt 
szeretem, az ünnep hatá-
sára mindig megjön az ih-
let – mesélte a kedves fiatal 
hölgy. – Kezdetben bérége-
tésbe vittem a munkáimat, 
aztán összespóroltunk egy 
kemencére. Egyelőre egy 
szobából kialakított kis mű-
helyben dolgozom, de apu-
kám megígérte, hogy jövő 
nyáron az udvaron épít ne-
kem egy saját helyiséget.
A veszprémi származású 
hölgy álma az, hogy akko-
ra műhelye lesz, ami már al-
kalmas arra is, hogy kézmű-
ves foglalkozásokat tartson 
gyerekeknek. Korábban a 

GYSEV megbízásából veze-
tett hasonlókat Mikuláskor 
és május 1-jén, és nagyon él-
vezte a közös alkotást a ki-
csikkel. Szerencsére sajátja 
is van kettő: a 13 éves Jan-
kó és a 6 éves Bodza.
– Mindent a magam kárán 
tanultam meg – folytat-
ta Timi. – Egyetlenegyszer 
voltam egy keramikusnál, 
tavaly nyáron tőle sajátítot-
tam el a rakuégetés techni-
káját, amihez már készül a 
saját hordóm. Azért is tet-
szik ez a látványos módszer, 
mert teljesen egyedi dara-
bokat lehet vele előállítani.
Timi kerámiái egyre népsze-
rűbbek: nem hirdeti magát 
sehol, mégis hívják az or-
szág szinte minden részé-
ből, sőt még Ausztriából is. 
Termékeit árusítja két bu-
dapesti üzlet, megkeres-
te egy békéscsabai galéria, 
sőt egy velencei vadászkas-
tély kávézója is.

sarok
Valósítsd meg az álmaidat!

Elképesztő videoklipet forgatott 
Majka a kapuvári születésű Essem-
mel! A gengszteres kisfilmet maga 
Majka rendezte, és minden eddi-
ginél izgalmasabbra sikerült. A Hi-
degvérrel című szerzemény ütős 
rapsorai között hallható Kollányi 
Zsuzsi hangja is, sőt, az énekesnő 
a klipben is helyet kapott, ráadá-
sul nem is akármilyen szerepben!
A felvételben egyébként minden 
megtalálható, ami egy klasszikus 
akciósztorihoz tartozik: pénz-
kötegek, fegyverek, harc, csinos 

nők, vastag láncok, verdák, ke-
mény pasik. A Hidegvérrel ráadá-
sul nemcsak vizuálisan erős, ha-
nem dallamvilága is kiemelendő.
Majkát talán senkinek sem kell 
bemutatni: Magyarország egyik 
legnagyobb sztárja. A sokak ál-
tal „ózdi fenegyerekként” emle-
getett műsorvezető a hazai rap-
szcéna meghatározó alakja is 
egyben. Essemm pedig már több 
mint 400 ezer követővel rendel-
kezik a Facebookon, pályája fo-
lyamatosan ível felfelé. 

Hidegvérű klip Majkáéktól

Király Viktor képviselte 
Magyarországot az MTV 
Europe Music Awards 
Sevilla-i gáláján. A nagy-
szabású műsort a hagyo-
mányokhoz híven élőben 
lehetett végigizgulni a 
magyar MTV-n is.
– Nincsenek szavak, el-
mondhatatlanul örülök! 
Gyerekként minden év-
ben alig vártam az MTV 
Europe Music Awards-
ot, és elképzeltem, hogy 
egyszer majd én állhatok 
ott. Egy álom vált valóra 
– mondta Király Viktor.
Az MTV EMA a világ min-
den pontjáról, több mint 
180 ország rajongói szá-
mára nyújtott páratlan, 
több platformon is elér-
hető élményt. 
Érdekesség, hogy Sevillá-
ban Ava Maxet, Billie Ei-
lish-t, BTS-t, Liam Galla-
ghert, a Muse-t és Taylor 
Swiftet is díjazták.

Valóra vált álom
A TD Művészeti Hangképző Iskola ad kon-
certet a GYIK Rendezvényházban novem-
ber 17-én 17 órától.
– A hangképző iskolát tulajdonképpen a 
Kalimba Gospel Gyermekkórus tagjai és 
azok a fiatalok alkotják, akik magánéne-
ket tanulnak – kezdte Kun Olga.
A hangképző stúdió vezetője elmondta: a 
Kalimba két éve alakult, azóta a gyermek-
kórus számos fellépést tudhat maga mö-
gött, idén például a solymári Gospel feszti-
válon is felléptek a gyerkőcök, jövőre pedig 
a prágai kórusfesztiválra kaptak meghívást.

A november 17-i koncerten monumentális 
hatásra számíthatnak a nézők, hiszen lesz 
olyan dal, amit majd harmincheten adnak 
elő a színpadon. 
– Emellett ismert világsláger-feldolgozá-
sok, saját szerzemények, spirituálék egy-
aránt felcsendülnek az esten. Csak néhány 
dalcím a teljesség igénye nélkül: Knocking 
on heavens door, Believer, We will rock you, 
Perfect... – tette hozzá Olga.
A Sopron Gospel zenészei is közreműköd-
nek az eseményen, ők biztosítják az élőze-
nei kíséretet.

Főszerepben a fiatalok
RÖVIDEN

A legőszintébb 
Blunt korong

Óriási siker a Cold, az 
ötszörös Grammy-je-
lölt James Blunt nem-
rég megjelent Once 
Upon című albumának 
első kislemezdala. 
A brit zenész előző ko-
rongján főként az elekt-
ronikus hangzásvi-
lág kapott helyet, Blunt 
azonban visszatér a 
gyökerekhez, és klasz-
szikus popdalokkal káp-
ráztatja el rajongóit.
– Ez a legőszintébb le-
mez, amit valaha készí-
tettem – mondta a dal-
szerző–énekes. – Az 
összes dal arról szól, 
amin keresztülmegyek, 
vagy amit már meg is ta-
pasztaltam. Személyes 
felvétel, és büszke va-
gyok rá, hogy megoszt-
hatom a közönséggel. 
James Blunt ápri-
lis 1-jén Budapesten 
koncertezik.
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