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M85: látványos útépítés

Jó ütemben haladnak a műtárgyépítések az M85-ös gyorsforgalmi útnál, ezzel párhuzamosan zajlanak a földmunkák, az aszfaltozás, valamint a végleges pályaszerkezet kialakítása is. Felvételünkön
Nagycenk térségében haladt át egy vonat az épülő híd alatt. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Így mutat a magasból a Modern Városok Program
keretében, a Lövér
városrészben megépülő Csik Ferencuszoda: az alapozás
után már a belső betonfalak megépítésénél tart a kivitelező. A
felvételen is jól látható, hogy miként helyezkednek majd el a
medencék. A létesítményben az úszók
és a vízilabdázók a
legmodernebb, XXI.
századi körülmények
között sportolhatnak.

Uszoda madártávlatból

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület idén kilencedszer rendezte meg a huszárok bálját a Pannonia hotelban szombat este.
A szervezők szerint varázslatos volt a hangulat, mindenki valaki más
bőrébe bújhatott egy éjszakára. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Napló
fogságból
Költözéskor került elő az
a napló, amelyben a Sopron vármegyei katonák a
hadifogságuk ideje alatt
írták le visszaemlékezéseiket. A soproni Horváth Dénes nagybátyja
is köztük volt. – Másfél
évig tartott az az időszak, amelyet a napló
is megörökít – mesélte
Horváth Dénes. – Közben több városba is áthelyezték őket, voltak
Cherbourgban, végül
Meindlből érkeztek haza vonattal.
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FOTÓ: WHB GROUP

Báloztak a huszárok
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Kirobbanó
formában
Új slágerrel jelentkezett Shakira,
aki észbontó show-t adott a Super Bowl döntőjében. A szépséges
énekesnő ezúttal egy Puerto Ricó-i rapper társaságában tűnik fel. Shakira eddigi pályája
során számos nagylemezzel
jelentkezett, első stúdióalbuma 1991-ben jött ki, legutóbbi 2014-ben jelent meg.
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Sopron vármegyei katonák II. világháborús emlékei

›

Napló a hadifogságból

Fontos a családi
emlékek megőrzése?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

HÉGELY SÁNDOR:
A fotók mellett a régmúltból származó relikviák is
megtalálhatók nálunk.
A családban mind a mai
napig használjuk a hetvenéves lisztmerőkanalat, valamint a száz éve készült süteményformákat.

Családi
költözéskor került elő az a napló,
amelyben a Sopron
vármegyei katonák
a II. világháborúban,
a hadifogságuk ideje
alatt írták le visszaemlékezéseiket. A Sopronban élő Horváth
Dénes nagybátyja is
köztük volt.
Különleges háborús történet
rajzolódik ki abból a naplóból,
amelyre a közelmúltban talált rá
a Sopronban élő Horváth Dénes.
– Édesanyám testvérét, Szakács
Lászlót fiatal társaival együtt besorozták, és 1944 decemberében
elvitték a németországi frontokra. Sopron, illetve a szomszédos
Vas vármegyéből több mint hatvanan voltak – kezdte a visszaemlékezést Horváth Dénes.
– 1945 virágvasárnapján azonban Aschaffenburgban amerikai katonák kerítették be őket,
és hadifogságba estek, amely
alatt nagybátyám vezetésével
egy naplót írtak. Mintegy másfél évig tartott ez az időszak,
közben több városba áthelyezték őket, voltak Cherbourgban,

GÁLNÉ CZINGRÁBER
SZILVIA:
Különösen fontos számomra, ugyanis egy hónapja hunyt el a férjem. Sokat
gondolok rá, amikor a családi fotókat nézem, visszaidézik bennem a régi emlékeket, az ő a kisugárzását.

Horváth Dénes lelkesen gépeli be nagybátyjáék II. világháborús naplóját
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

végül Meindlből érkeztek haza
vonattal. Szabadon bocsátásukkor a győri állomáson az őket kísérő amerikaiaktól egy doboz cigarettát kaptak búcsúzóul.
A füzetbe a személyes visszaemlékezések mellett több mint
80 verssel, énekkel jegyezték le
a történéseket, érzéseiket, köztük megírták a Fogolyhimnuszt
is. Az elfogásuk körülményeit is
megörökítették. A magyar katonákat Aschaffenburg térségében
1945 márciusában már hetek
óta bombázták. Az ágyúdörgést minden egyes nappal közelebb hallották. A parancsnokuk

kiadta, hogy menjenek védőárkot ásni. Március 24-én a fejük
felet megjelent egy felderítő repülőgép. Másnap a távolból észrevették közeledni az amerikai
páncélosokat, parancsra kiugrottak az árokból, feltartották a
kezüket. A harckocsik megálltak,
majd egy sorozatot engedtek
el a fejük felett. „Azonnal hasra vágódtunk. Ebben a pillanatban kiugráltak a harckocsikból,
és magyarul kiáltották oda: na,
mi van, megijedtetek? Körbevettek bennünket, az első kérdésük
ez volt: Sopron megyeiek vagytok? Nagyrészt igen – hangzott

a felelet. Éhesek vagytok? – kérdezték. – Igen, válaszoltuk. – Akkor várnotok kell, mert a konyha
lemaradt. Majd elkezdtek csokoládét osztani…” – olvasható
a naplóban.
– Az akkori huszonéves fiatalok, akik együtt élték át a háború
borzalmait, a szabadulásuk után
is elválaszthatatlan barátok maradtak. Segítették egymást. Óriási volt köztük a család- és hazaszeretet – zárta Horváth Dénes,
aki azon dolgozik, hogy számítógépre másolja a bejegyzéseket, és azokat rendszerezve megmentse az utókor számára.

BÖRÖNDI ANTAL:
A modern technikának köszönhetően nálunk is sok
fotó készül, amelyet igyekszünk rendszerezni is. Gyerekkoromból őrzök egy
fekete-fehér fényképet,
amelyen rajt vannak nagyszüleim, szüleim, nagybátyáim, az unokatestvérek közül a legfiatalabb
én vagyok.

SOPRONI ZSUZSANNA:
A fontosabb családi eseményeken, összejöveteleken számos fotó készül.
Ezeket szeretem kinyomtatni és egy vastag albumban rendszerezem. Jólesik
időközönként kézbe venni
ezeket, mosolyra húzódik az
ember szája ilyenkor.

Játékosan a rendszerváltásról

Meghívó
Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapjára
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a
kommunizmus áldozatainak tiszteletére rendezett
megemlékezésre hívja a város polgárait.

Helyszín:
Új Szent Mihály-temető, Szántó Róbert főhadnagy sírja
Időpont:
2020. február 25., kedd 13 óra
Beszédet mond:
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Játékos formában tanulhatnak a diákok a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásról, az online teszt célja, hogy
a 14–24 éves fiatalok alaposabb tudást szerezzenek az eseményekről
– közölte a DUE Médiahálózat.
A kezdeményezés alapja a DUE (Diákújságíró Egyesület) Médiahálózat, valamint a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyedileg
fejlesztett vetélkedője, a Nagy Diák Rendszerváltoztató Teszt. Az emlékévhez kapcsolódóan a kérdések az 1989–1990-es
események témakörében születtek. A játékosok a kérdéseken keresztül bizonyíthatják tudásukat többek között az úttörőmozgalomról, a kötelező orosztanulásról,
az ötéves tervről, a külföldi utazási korlátozásokról vagy a hétfői televíziós adás-

szünetről. Szó esik Nagy Imre és társai újratemetéséről, az NDK turisták tömeges
határátlépéséről is a Vasfüggöny megnyitásakor, valamint a páneurópai piknikről is.
A Nagy Diák Rendszerváltoztató Teszt három fordulóból áll. Az első szakasz egy 30
kérdésből álló teszt, amelyet bárki kitölthet. Az online teszt számítógépen és okostelefonon is elérhető május 3-ig, ám az ezt
követő két forduló már személyes jelenlétet
kíván. A játék nyertese kétszemélyes berlini utazást nyer. Részletek: www.due.hu
A legújabb kori magyar történelem egyik
legfontosabb időszaka az a politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális átalakulás
volt, amelynek végén 1989–1990-ben ös�szeomlott a szocialista diktatúra, a szovjet csapatok kivonultak, Magyarország újra
köztársaság lett, kialakult a parlamenti demokrácia, és több évtized után újra szabad
választásokat tartottak.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Tömegben is óvjuk értékeinket!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Soha ne hagyjuk szórakozóhelyen
sem őrizetlenül értékeinket, mert
megeshet, hogy ellopják őket. Ittasan ne vezessünk autót!
A tél vége a bálok időszaka, és
megesik, hogy a szórakozóhelyeken tűnik el pénz vagy értéktárgy. – Alkalom szüli a tolvajt alapon tartsuk észben,
hogy ha nem vagyunk kellően
óvatosak, lopás áldozatává válhatunk – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni

Rendőrkapitányság kiemelt főelőadója. – Ha elmegyünk például táncolni vagy a mosdóba, sose
hagyjuk az asztalon – legalábbis
ne őrizetlenül – a telefonunkat
vagy a táskánkat! A székre dobott
kabát zsebében sem jó ötlet sok
pénzt tartani. Egy csomó ismeretlen ember között megeshet
ugyanis, hogy mire visszaérünk,

pénzünknek hűlt helyét találjuk.
Az értéktárgyakat mindig tartsuk magunknál, vagy tegyük le
a ruhatárban, de legjobban akkor járunk, ha eleve nem viszünk
magunkkal túl sok pénzt.
Azokat, akik némi alkohollal
dobnák fel a bulit, a szakember
arra figyelmezteti, hogy ilyen
esetben semmiképpen ne üljenek a volán mögé, valamint
olyan autóba se, ahol a sofőr
ittas! – Mindenképpen beszéljük le az illetőt arról, hogy autót vezessen! Menjünk haza inkább taxival, vagy kérjünk meg
egy ismerőst, hogy fuvarozzon
bennünket!

2020. február 19.

›

RÖVIDEN

Adomány
a kórháznak
A Soproni Gyógyközpont központi műtőjébe kerülnek az újabb
adományból vásárolt
berendezések. A tavaly
szeptemberben megtartott jótékonysági célokat is szolgáló futáson
egymillió forintot adtak
össze a résztvevők, ebből az összegből vették
meg a traumatológia
osztály betegellátási tevékenységét segítő eszközöket. A műszereket
hétfőn mutatták be– az
adományozókat Holcsek Erik, a soproni kaszinó vezetője képviselte. Az eseményen részt
vett a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány
nevében dr. Losonczi
Ferenc, valamint a kórház részéről Farkas Andrea megbízott ápolási
igazgató, Kiss Andrea,
a központi műtő vezető műtősasszisztense
és dr. Sztancs György,
a traumatológia osztály
vezető főorvosa is.

Soproni tanár
elismerése
A közelmúltban adták át
a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) Kutatói
Pályadíjait. Dr. Zsuppán
Sándor, a soproni Berzsenyi-líceum tanára
a pedagógusi munkája
mellett elért tudományos eredményeinek
elismeréséül vette át a
díjat Török Ádámtól, az
MTA főtitkárától.

Városi hírek
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Népszerűek az idegenvezetők világnapján tartott programok

Izgalmas barangolás

Minden évben sokan vesznek részt az idegenvezetők világnapján tartott soproni programokon. Idén is indul vezetés az épülő uszoda
elől, de a séták döntő többsége a belváros értékeit mutatja be. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
KÖVES ANDREA

Élménydús ingyenes városnéző túrák várják az érdeklődőket február
utolsó vasárnapján az idegenvezetők világnapja alkalmából.
Három és fél évtizede ünneplik az idegenvezetők világnapját
számos országban, hogy felhívják a figyelmet az idegenvezető
szakma jelentőségére, illetve az
adott vidék épített és természeti értékeire. A Soproni Idegenvezetők Köre immár tizenharmadik alkalommal csatlakozik

a kezdeményezéshez, évről évre izgalmas vezetett túrákat kínálva Sopronban és környékén.
– Nagy öröm számunkra,
hogy ennyire népszerűvé váltak az évek alatt a februári barangolásaink, pedig az időjárás
sem kedvezett mindig a programoknak, ám szakadhatott a hó,

fújhatott a viharos szél, mindig
több százan érkeztek a túrákra
– mesélte Kiss János, a soproni
programsorozat kezdeményezője. – Idén tizenegy idegenvezető társammal együtt tizenhárom élménydús vezetés várja az
érdeklődőket.
A sokszínű kínálatból nem is
egyszerű választani. A soproni
túrák mindegyike a Mária-szobortól startol, az első két program 10 órakor kezdődik, majd
11, 14 és 15 órától is indulnak csoportok a város különböző pontjai felé. Aki az egykori gazdanegyed titkaira kíváncsi, annak

érdemes a Bécsi külvárosi sétához csatlakoznia, ahol sok
mindent megtudhat a poncichter hagyományokról. Több
sétának is a belváros a célpontja, ahol az idegenvezetők olyan
érdekességekkel lepik meg az
érdeklődőket, amelyekkel nem
találkozhatnak az útikalauzokban. Izgalmas kalandozást kínál a Sopron és a bor kapcsolatát középpontba állító séta is.
A családokat kora délután egy
mesés program várja, amelyen
az idegenvezető lebilincselő legendákat is felelevenít. Vasárnap délelőtt a brennbergi sétán

a környék nevezetességeit, természeti szépségeit fedezhetik
fel a túrázók. A Taródi vár titkaival is megismerkedhetnek
azok az érdeklődők, akik 13 órakor csatlakoznak az uszoda elől
induló vezetéshez. Egy órával
később a barangolás a Lövérekbe vezet a Nepomuki Szent János-kápolnától egészen a Szent
Margit-templomig. Ingyenes, de
regisztrációhoz kötött lesz a két
alkalommal indított buszos kirándulás, amely a Páneurópai
Piknik Emlékhelyhez vezet, ahol
a legújabb fejlesztéseket is megismerhetik a látogatók.

Középpontban Külföldi diákok az egyetemen
Európa jövője
KÖVES ANDREA

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Összetartozunk címmel tartják meg immár harmadszor a nemzettudat és identitás konferenciát a Liszt-központban február 21–22-én.
A hazai előadók mellett a V4-ek országaiból, illetve Ausztriából is érkeznek vendégek.
Milyen lesz a jövőnk az Európai Unióban? Megőrizhető-e az
identitás? Szükség van-e nemzettudatra? Beszélhetünk-e
szuverén nemzetek uniójáról?
Lesz-e Európai Egyesült Államok? Mi a sorsa az őshonos
nemzeti kisebbségeknek? Autonómia? Milyen fiataljaink jövőképe? – többek között ezen
kérdésekre is keresik a választ
a konferencián, amelyet immár hagyományosan a Széchenyi Társaság és a Perkovátz-Ház
Baráti Köre szervez. Az első nap,
február 21-én, pénteken az ifjúság lesz a középpontban. Dr.
Simicskó István a hazafias és
honvédelmi nevelésért, illetve
az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos
tart előadást, a nap folyamán
felszólal Szili Katalin, a magyar autonómiaügyért felelős
miniszterelnöki megbízott is.
A tanácskozás második napja
a felnőtteké lesz. A meghívott
előadók hazánk mellett Lengyelországból, Csehországból,
Szlovákiából, illetve Ausztriából érkeznek. A tervezett témák

között szerepel annak megvitatása, hogy az Európai Uniónak milyen jövőt képzelnek el
az adott országok képviselői, illetve hogy viszonyulnak az őshonos kisebbségekhez.
– A konferencia egyik fő célja
bemutatni az ifjúságnak, hogy
az I. világháborút követően
idegen állami keretek közé került magyarok is ugyanolyan
magyarok, mint azok, akik az
anyaországban élnek – mondta lapunknak Perkovátz Tamás szervező. – Megismerhetik, miért fontos számukra az
önrendelkezés, illetve a fennmaradáshoz, a kultúra megőrzéséhez szükséges jogi környezet megteremtése. Sopron
azért szimbolikus helyszíne a
tanácskozásnak, mert bár a trianoni döntés utáni népszavazásnak köszönhetően magyar város maradt, mégis a korábban
egységes térség mindkét oldala
perifériára szorult, elszigetelődött egymástól.
A konferenciát szombaton
este a magyar, német és horvát
anyanyelvűek bálja zárja.

Egyre több külföldi diák tanul a Soproni Egyetemen. A
hallgatók ösztöndíjjal
és önköltséges alapon is érkeznek az
intézménybe.

– Nagyon fontos a Soproni Egyetem számára, hogy külföldi diákok érkezzenek hozzánk, erre
külön stratégiát is kidolgoztunk
– emelte ki dr. Alpár Tibor kutatási és külügyi rektorhelyettes. – A legtöbben a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal
érkeznek hozzánk, amelyet államközi szerződések alapján
a magyar kormány támogat.
A másik ösztöndíj-lehetőséget
az Erasmus Program nyújtja, ennek keretében nem teljes képzésre, hanem egy-egy szemeszterre érkeznek hozzánk diákok,
a harmadik forma az önköltséges képzés, így összesen közel
száz külföldi hallgató tanul az
egyetemen. A legnépszerűbbek
a gazdasági képzéseink, hiszen
erre a legnagyobb az igény a

Dr. Alpár Tibor kutatási és külügyi rektorhelyettes és Faris Hasan bangladesi
diák a Soproni Egyetemen – mindketten elmondták, hogy népszerű az itteni
képzés FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
világon, illetve a doktori képzéseink. Jordániától kezdve Algérián, Iránon, Kínán, Mongólián
át afrikai országokig érkeznek
egyetemünkre diákok.
A Simonyi-kar doktori iskolájában tanul Farid Hasan bangladesi hallgató, akinek az eredeti
végzettsége textilmérnök.
– Szerettem volna valamelyik
közép-kelet-európai országban
elvégezni a doktori iskolát, mert

Ázsiában elismert az ebben a régióban folyó oktatás – mesélte
Farid Hasan. – A kutatás során
bukkantam rá a Soproni Egyetem ösztöndíjas lehetőségére,
megpályáztam, és sikerült is elnyernem. Nagyon élvezem az itteni szakmai munkát, a kutatást,
azt, hogy gyakorlatorientált az
itteni doktori képzés.
Farid Hasan az elmúlt fél évben beilleszkedett a soproni

kollégiumi életbe, több magyar
és külföldi barátra talált. Városunkat nagyon szépnek és élhetőnek találja, ugyanakkor az is
tetszik neki, hogy erdők ölelik
körbe a várost.
Arra a kérdésre, hogy vajon
ismer-e már magyar szót, elmosolyodik. Mint kiderült: köszönni már tud, de a négyéves
képzés során szeretne megtanulni magyarul.

„Mindig szeretettel jövök Sopronba”
Sopronba látogatott Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szombaton. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója
a Szent Margit-templomban celebrált misét, amelyben felhívta a figyelmet az összetartó hívő közösségek és a család jelentőségére is. Böjte Csaba invitálta a soproniakat is

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelyet
szeptember 13. és 20. között rendeznek meg Budapesten.
A rendezvényen részt vett dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is. A szentmise keretében a résztvevők adakoztak a dévai árvák javára.
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Ötéves lesz idén a soproni Autitok Egyesület

Érzékenyítő mesék
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

EZ LESZ…
Széchenyi Casino
Február 19., szerda 17 óra, Soproni Széchenyi István
Gimnázium díszterme
Prof. dr. Gombócz János: Bizonytalanságok, problémák a nevelés elméletében és gyakorlatában

Fuckup Night

Könyvtári könyvbemutató, fotókiállítás a
Liszt-központban, séta az autizmus világnapján, rendszeres
túrák, közös összejövetelek – mozgalmas
időszak vár az Autitok
Egyesület tagjaira.
Csender Levente A különleges Meditittimó kalandja című könyvét mutatják be február 22-én, szombaton 11
órakor a Széchenyi István Városi Könyvtárban.
– A szerző kisfia is autizmussal él, és a megszerzett tapasztalatokat, élményeket foglalta
kötetbe a József Attila-díjas alkotó – mondta a Soproni Témának Kállai Anikó, a bemutató moderátora, aki a szervező
Autitok Egyesület elnöke is egyben. – Az illusztrációkat Szalontai Enikő, Csender Levente felesége készítette, bevonva
a munkába gyermekeiket is.
A végeredmény egy olyan mese lett, amelynek célja az elfogadás és bevezetés az autizmus
különleges világába.
A bemutatóra mindenkit szívesen várnak, olyanokat is, akik

2020. február 19.

Február 19. 17.45, Búgócsiga Akusztik Garden
Tanulságos történetek üzleti kudarcokról

Absztrakt Szerda
Február 19. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

AddTovább Literatúra 2
Február 21., péntek 19 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
A nagybetűs irodalomé lesz a főszerep. Program:
Kemény Zsófi, beszélgetés + zenés slam,
Hárs Barna (Meg Egy Cukorka), 4Bards. After: Michael
Noise + The Anoname.

„Nyelvünk erdőzúgása”

Kállai Anikó, az Autitok Egyesület
elnöke FOTÓ: NÉMETH PÉTER
kívülállóként szeretnék jobban
megismerni az autizmust.
Megtudtuk, a könyvbemutató után újabb feladat vár az
idén öt éve működő egyesületre. Március 28-án a Liszt-központban nyílik meg az autisták
életét, mindennapjait bemutató
fotókiállítás. A fényképeket az
egyesület tagjai készítették, és
az elmúlt időszak alkotásaiból
áll össze a válogatás.
– Minden év jelentős eseménye az április 2-i autizmus világnapja – folytatta Kállai Anikó. – Idén is megtartjuk a már
hagyományosnak mondható
sétát, valamint ezen a napon ismét kékbe öltözik a Tűztorony.

Mindezeken túl szervezzük a
szokásos programjainkat. A városban lévő óvodákat keresünk
fel érzékenyítő bábos játékkal,
kutyaterapeutával. Meghívunk
olyan sikeresen működő vállalkozásokat, melyeknek társadalmi célja az autista fiatalok társadalmi integrációjának
elősegítése. Fontos vállalásunk

Február 21. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Irodalmi est az anyanyelv nemzetközi napján
továbbá, hogy felvegyük a kapcsolatot a városban élő, autizmussal érintett családokkal.
Őket is szeretnénk bevonni
a munkába. Azt tapasztaljuk
ugyanis, hogy sokkal könnyebb
a tanácsadás, ha az az érintettektől érkezik, és az egyesületünkön keresztül adott a párbeszéd lehetősége.

AZ AUTIZMUSRÓL: Az autizmus olyan állapot, amely eltérő
fejlődéshez vezet. Az autizmussal élők agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek,
hogy befogadják a környezet ingereit. Ez az eltérő működés
ráadásul megnehezíti a társas kapcsolataikat is.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek 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 se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja.
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő,
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
aS
 oproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Karthago koncert
Február 21. 20 óra, Hangár Music Garden

Könyvbemutató
Február 22., szombat 11 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Csender Levente: A különleges Meditittimó című kötetének bemutatója

Ricsárdgír & Szabó Benedek és a
Galaxisok lemezbemutató
Február 22. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Bëlga koncert
Február 22. 21 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Dé:Nash

Medvék minden mennyiségben
Február 23., vasárnap 9.30, 11 és 16 óra, Liszt-központ
Pöttömszínház 0–4 éves korig. A Vaskakas Bábszínház
ezúttal Tandori Dezső (Kossuth- és József Attila-díjas)
költő verseire álmodott mackós játékot a kicsiknek.

Idegenvezetők világnapja
Február 23. 10 órától
A Soproni Idegenvezetők Köre ingyenes sétákat indít a
Várkerületről, a Mária-szobortól

Lovasi András 30 év dalai
Február 23. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Kispál és a Borz, Kiscsillag és szólókarrierje során írt dalok is egyaránt felcsendülnek – egy szál gitárral

Csurka István: Deficit
Február 24., hétfő 18 óra, Liszt-központ
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása a Soproni Tavaszi Napok keretében – a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be
részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést február 26-ig beküldik a Soproni Téma, 9400
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján
ajándékot sorsolunk ki.
Megfejtés: Február 5-i rejtvényünk megfejtése: Pócsi utca 12., szerencsés megfejtőnk: Módli Jánosné, Sopron, IV. László király utca.

Pócsi utca 12.
Berzsenyi Dániel (1776–1836) 1788 és 1795 között tanult a
soproni evangélikus líceumban. Sopronban hamar megtanult németül, de viselkedésével sok bajt és megbotránkozást
okozott, mint ahogy később írta: „Én az egykorúim között
a legelső magyar táncos voltam, lovat, embert, asztalt általugrani nékem játék volt. Sopronban magam tizenkét németeket megvertem és azokat a város tavába hánytam és az
én szeretőm az én karjaim között elalélt.”. 1795 júliusában

csukódott be Berzsenyi mögött a soproni líceum kapuja,
de hogy nem maradt tüske a költő szívében, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy két évtized múlva Somogyból
egykori alma materébe, a soproni líceumba hozta tanulni
mindhárom fiát, Farkast, Antalt és Lászlót. „Berzsenyi a költő most télen Sopronyban lakik, már a múlt telet is itt töltötte, minthogy három fija itt jár Oskolába’. Tsak ritkán látjuk egymást…” – írta 1820. december 10-én Kazinczyhoz
írt levelében Kis János. Csatkai Endre kutatásai szerint Berzsenyi Dániel 1819 és 1820 telén a mai Pócsi utca 12. szám
alatti házban lakott. A telekkönyv szerint abban az időben
a Neubauer családé volt az épület, az utcát pedig Kis Pócsi
utcának nevezték. Soproni tartózkodása során nem lakott
végig a Pócsi utcai házban, egy levelében ezt írta feleségének: „Szerettem volna mostanában haza fordulni, de már két
holnaptul fogva többnyire beteges vagyok, már most pedig
azért sem mehetek, mivel Szent György-napkor más szállásra hordozóskodom, hol előbb mindent jól el kell rendelnem
’s az árendákat ki kell fizetnem.”. Berzsenyi 1821 tavaszán
anélkül távozott Sopronból, hogy régi barátjától, költészetének felfedezőjétől, Kis Jánostól elbúcsúzott volna, amit a
püspök–költő nagyon zokon vett, panaszkodott is emiatt
Kazinczynak. A Pócsi utcai emléktáblát, mely Szakál Ernő
szobrászművész alkotása, a Berzsenyi-gimnázium állíttatta 1962-ben. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Quiz Night
Február 24. 20 óra, Liszt Café

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Február 25., kedd 13 óra, új Szent Mihály-temető,
Szántó Róbert főhadnagy sírja

Tizennyolc
Február 25. 18 óra, Liszt-központ
A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház vendégjátéka
a Soproni Tavaszi Napok keretében – a kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából

Utazás a világ végére
Február 25. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Nagy Péter szombathelyi idegenvezető előadása

Mythos Coco
Február 26., szerda 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Balettelőadás Coco Chanel életéről, mítoszáról a
St. Pölten-i Europaballett előadásában – a Soproni
Tavaszi Napok programja

A „színházépítő”
A Medgyaszay Istvánról szóló vándorkiállítás február
29-ig látható a Soproni Petőfi Színházban

Soproni udvarok
A Kunt Ernő Munkácsy-díjas festő emlékre összeállított kiállítás március 7-ig látható a bánfalvi fiókkönyvtárban

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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Év végén elkezdődött a régészeti feltárás az V. szakaszon

M85: látványos útépítés

Nagycenk térségében már beemelték a hídelemeket, a gyorsforgalmi út az építmény alatt vezet majd
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Jó ütemben haladnak a műtárgyépítések az
M85-ös gyorsforgalmi útnál, ezzel párhuzamosan zajlanak a földmunkák, az aszfaltozás, valamint a végleges pályaszerkezet kialakítása is.
Az év végi rövid szünet után
a közelmúltban ismét magas
fordulatra kapcsoltak az M85ös gyorsforgalmi út kivitelezői.
Sopron térségében már jól látszik, hogyan éri el az út a várost,
szeli át a 84-es főutat, a Sopron–
Győr közötti vasútvonalat, a balfi utat, miként kanyarog majd
a sztráda a Szárhalmi-erdőnél.
Lapunk az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél

megtudta: az autóút Nagylózstól Sopron-kelet csomópontig
tartó III. építési részén a végéhez közelednek a nagy tömegű
föld mozgatásával járó munkálatok. Itt már az aszfaltozás is
jó ütemben halad. Egyes helyeken elkezdődött a közbenső elválasztó sávban a szalagkorlát
építése is. A műtárgyépítések
is folyamatban vannak, azok az
előzetes terveknek megfelelően

zajlanak. A készültségi fok sokrétű és hidanként eltérő. Van, ahol
a szerkezetépítés – hídfő, közbenső támaszok építése – zajlik,
van, ahol már megtörtént a hídgerendák beemelése is.
Az autóút Sopron-kelet csomóponttól a Tómalom (Fertőrákos) csomópontig tartó IV.
építési szakaszán is a földmunkákat végzi a kivitelező. A Sopron-kelet (szennyvíztisztító
telep) és a Balf csomópontok
környezetében nagy erőkkel
egyenesítik ki a talajt, a további szakaszokon pedig elkezdődött a töltésalapozás és -építés. A nyomvonalat keresztező
közműveket ezen a szakaszon
már áthelyezték. A Csornától

a soproni pozsonyi útig tartó
szakaszok átadási határideje
2020. év vége.
Az V. ütem – Tómalom (Fertőrákos) csomópont – Sopron
országhatár – mintegy négy kilométeres szakaszának átadási határideje továbbra is 2024
júniusa. Ugyanez a befejezési dátum érvényes a 8647 jelű,
Sopron északnyugati elkerülő útra is.
Jelenleg a területszerzés és
a régészeti feltárás van folyamatban. Emellett dolgoznak a
lőszermentesítésen, a geodéziai
alapponthálózat kiépítésén is.
Várhatóan február végén, március elején veszi kezdetét a felső
talajréteg elszállítása.

Egymással párhuzamosan haladnak a munkák: az aszfaltozás, a hidak és a szalagkorlát megépítése is

Kitüntetett sportoló, edző

Horváth Ferenc jegyzete
Olvasom, hogy a közelmúltban ös�szeomlott egy 130 éves közúti kőhíd Piliscsabán. Az okokat egyelőre csak találgatják,
de talán nem állnak messze a valóságtól az olyan
vélemények, amelyek szerint azok, akiknek kötelessége lett volna, elmulasztották rendszeres vizsgálatát. Szerencsére senki sem sérült meg, a hidat pedig nyilván újjáépítik.
Erről a kőhídról jutott eszembe, hogy néhány nappal ezelőtt azzal csengetett be hozzánk egy ismerősünk, kezében egy
„…a múlt év májusában darab korhadt fadatelefonon jelentetrabbal, hogy veszélytem be, hogy az egyik ben a szomszéd háza
és a miénk is, mert a
Ónodi utcai oszlop
járdába épített betonrendkívül rossz állapotban van. A beszél- tuskóhoz rögzített fa
villanyoszlop szó szegetést rögzítették, és
rint szétrohadt, csoda,
ígérték, hogy intézhogy még áll, s nem
kednek. Lehet, hogy
dőlt a házakra vagy az
így is történt, de tény, úttestre. Engem nem
a fa villanyoszlop
lepett meg, mert már
azóta is ott áll…”
én is láttam, hogy az
enyészeté lett, másrészt pedig nem egyedül ennek
az oszlopnak járt le a „szavatossági” ideje. Néhány
évvel ezelőtt a szomszéd utcában egy elkorhadt és
megdőlt oszlopot jó néhány napig a vezetékek tartottak „életben”, mire sikerült kiimádkozni a szolgáltató szakembereit. Sajnos a környéken több oszlop is
cserére érett, erről magam is meggyőződtem. Nem
tudom, milyen rend szerint végzik az oszlopok felülvizsgálatát, mikor írják elő a kötelező cserét. Tapasztalatom szerint nem kapkodják el, ugyanis még
a múlt év májusában telefonon jelentettem be, hogy
az egyik Ónodi utcai oszlop rendkívül rossz állapotban van. A beszélgetést rögzítették, és ígérték, hogy
intézkednek. Lehet, hogy így is történt, de tény, a fa
villanyoszlop azóta is ott áll, és ma már helyenként
olyan, mint egy szita, de a jelek szerint ez egy elfogadható és biztonságos állapot. Persze csak azoknak, akik valahol messze és nyugodtan üldögélnek,
és nem törődnek azzal, hogy mondjuk egy szélvihar, ami azért nem ritka minálunk sem, kidönti az
oszlopokat. Aztán vagy a házakra, vagy az emberekre, autókra dőlnek. Hogy ez felelőtlenség és játék az emberélettel? Nem tudom, de kétlem, hogy
ez így szabályos. Tény, ezek az oszlopok több mint
harmincévesek, és azt sem kétlem, hogy cseréjük
macerás és sok pénzbe kerül. Azt sem tudom, hogy
városszerte mennyi kiváltása indokolt, de abban biztos vagyok, hogy a szolgáltatónak sürgősen cselekednie kell.
Amíg nem késő…

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Sopron Sportjáértdíjat Cser Borbálának
ítélték oda.
A Sopron Sportjáért-díj a kiemelkedő sportteljesítményt
nyújtó, az elért eredményekre
felkészítő, a sportpedagógia, a
tömegsport területén, továbbá a sportszervezésben, sporttörténeti kutatásban kimagasló
teljesítményt nyújtó magánszemélynek adható. Idén az elismerést Cser Borbálának ítélte oda a
soproni képviselő-testület.
Cser Borbála 1976-tól meghatározó személyisége a soproni
sportnak. Pályafutását úszóedzőként kezdte, sok eredményes úszó került ki a kezei közül.
1982-től az Erdészeti és Faipari Egyetem testnevelő tanára
lett, ahol a hallgatók körében
népszerűsítette a sportot. Több
alkalommal szervezett tájékozódási futásban és triatlonban
Magyar Egyetemi és Főiskolás

Amíg nem késő

Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal  .   .   .   . 06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-600

A hűség napon vette át a város vezetőitől a Sopron Sportjáért-díjat Cser Borbála
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Országos Bajnokságot. Minden
évben egyéniben és csapatban
is részt vettek hallgatói ezeken
a bajnokságokon, ahonnan
érem nélkül ritkán tértek haza.
1978-tól 1996-ig volt a SMAFC
tájfutó szakosztályának vezetője, edzője. Edzői pályájának

kiemelkedő pontja volt, hogy
két egymást követő évben a
SMAFC csapata győzött a legrangosabb férfi elit kategóriában. Tanítványai közül többen
jutottak el világbajnokságokra. Edzői tevékenysége során
motiválni tudta a különböző

életkorú tanítványait, sokat
tett a soproni utánpótlás-nevelésért. Az úszás és a tájékozódási futás mellett edzőként
részt vett az egykoron igen rangos soproni triatloncsapat felkészítésében, ahol a futótréningeket vezette.

Közútkezelés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 515-123
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Zachár Ágnes: A bor iránti tisztelet vezetett erre az útra

„Megcsípett a bogár”

Bemutatkozott
az erdőgazdaság
MUNKATÁRSUNKTÓL

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A huszonkettő állami erdőgazdaság, köztük a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG
Zrt.) is önálló standdal várta az
érdeklődőket a 27. Fegyver, Horgászat, Vadászat (FeHoVa) kiállításon a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban. A TAEG Zrt. a
rendezvény teljes idejében aktív résztvevője volt a programnak: az érdeklődők megismerhették a széles körű vadászati
és közjóléti szolgáltatásaikat és
kínálatukat. Közleményükben
kifejtették: az ilyen és ehhez
hasonló rendezvények hasznosak, ugyanis kiváló lehetőséget

Első generációs borászként vágott bele a
szőlészkedés és borkészítés mesterségébe 2012-ben Zachár
Ágnes. Azóta elvégezte az agrárfőiskolát, és
most azon dolgozik,
hogy a Zettl–Langerházban lévő pincében kóstolóhelyiséget nyisson.
– A bor iránti tisztelet és csodálat vezetett erre az útra, amel�lyel elsőként középiskolai éveim alatt találkoztam – mesélte
Zachár Ágnes. – Ebben az időben kezdtem el foglalkozni a
borokkal. Miközben egyre több
hazai borászatot sikerült megismernem, egyre jobban érdekelt
a háttér, hogy hogyan készülnek a borok, hogyan művelik a
szőlőt, ami tovább fokozta érdeklődésemet a szakma iránt.
2012-ben pedig jött a lehetőség
egy kedves barátomtól, akivel
közösen jártuk be az ország különféle borászatait, hogy édesapjának kiváló helyen lévő, jól
gondozott szőlőjét átvegyem.
És ahogy mondani szokás „megcsípett a bogár”.

›

2020. február 19.

teremtenek a szakmai tapasztalatcserére. A TAEG Zrt. standját
a soproni természetfestő, Iván
István alkotásai díszítették.
A FeHoVa a Kárpát-medence
vadászainak, horgászainak és
természetkedvelőinek nagyszabású találkozója is egyben. Nagy
István agrárminiszter szerint a
magyar vadász és horgász tradíciók mélyen gyökereznek kultúránkban, ezek a hagyományok a
természet iránti alázatból, valamint az ősök iránti tiszteletből
születnek. A szaktárca szeretné,
ha ezeket mindenki elsajátítaná, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre,
a megfelelő tájékoztatásra.

– A 2014-es évben sikerült először olyan bort készíteni, amit már meg mertem
mutatni a nagyközönségnek is – mesélte Zachár Ágnes FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
– A 2014-es évben sikerült
először olyan bort készíteni,
amit már meg mertem mutatni a nagyközönségnek is – folytatta Zachár Ágnes. – Az elején
éreztem, hogy szaktudás nélkül
nem lehet borászkodni, így elvégeztem az agrárfőiskolát.
A munka java részét jelenleg
is a férjemmel közösen végezzük. A kékfrankos mellett kétféle száraz fehérbort készítünk.

RÖVIDEN

Kutyás farsang
Beöltözött kutyusokat és gazdáikat várja az 1. soproni kutyás farsang a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében február 22-én, szombaton 15 és 18 óra között
a Baross utcai Bánya Egyetemi Sörözőben. Nevezni kutya
jelmezes és kutya–gazdi páros jelmezes kategóriában lehet, a közönségtől a legtöbb szavazatot elnyerő beöltözők jutalmat kapnak.
A nevezési díjakkal az egyesület munkáját támogatják a
résztvevők.

A másfél hektáros ültetvény
mellé azonban furmintot is telepítettünk, a tőkék rövidesen
termőre fordulnak. Ez utóbbival kapcsolatban nagyok a reményeink, az egyik kitörési
pontunk lehet. A pincében a
szőlőt válogatva, kíméletesen
feldolgozva, élesztők, cukor
és adalékanyagok hozzáadása
nélkül, a lehető legkevesebb
beavatkozás mellett hagyjuk

érni, amíg az a kizárólag bar
rique-hordós érlelést követően a legszebb állapotába kerül.
Zachár Ágnesnek azonban további tervei is vannak. A Zettl–
Langer-házban lévő pincében
szeretne egy kóstolóhelyiséget
kialakítani. A pályázatot már
beadta, siker esetén egy hangulatos, a régi poncichtervilágot idéző kis borozó nyílhat a
Balfi utcában.

A soproni TAEG Zrt. standja a budapesti kiállításon

Megjött Balu, a fertői hattyú
Balu, a jeladós fertői hattyú február 6-án visszatért telelőhelyéről és korábbi fészke közelében
landolt – írja hivatalos facebook
oldalán a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A hattyú október 6-án
indult el a Fertőről, és ezúttal
nem egy szuszra tette meg az
észak-olaszországi Isonzó folyó
torkolatáig tartó 350 kilométeres utat, mint tavaly, hanem két
napra megállt a stájerországi
Tillmitsch melletti bányatónál.
Az Adrián egy 20 kilométeres
partszakaszon úszkált a folyótorkolat közelében. Időközben
az is kiderült, hogy több másik
fertői madár is ugyanezt a telelőhelyet választotta, mert gyűrűjüket leolvasták a helyi szakemberek. Balu előző telelése 12
nappal később kezdődött és 10
nappal hamarabb ért véget.

Balu, a hattyú a nemzeti park felvételén Koleszár Balázzsal látható

Hasznosul az illegális tűzifa
A rászorulókat segíti majd a lefoglalt, illegális tűzifa. A pályázati lehetőséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) indította. A program első szakaszában
csaknem 1300 köbméter tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint
egyházak és egyházi jogi személyek.
Zsigó Róbert, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár elmondta: 2015 óta a faanyag-kereskedelmi lánc
ellenőrzése is a Nébih feladatai közé tartozik. Mintegy
157 millió forint értékben szabtak ki erdővédelmi bírsá-

got és rendeltek el bevételelkobzást az elmúlt 3 évben.
Emellett csaknem 3000 köbméter illegálisan kitermelt
faanyagot is elkoboztak.
A pályázat a napokban jelent meg a hivatal honlapján,
erre önkormányzatok, közhasznú szerveztek, valamint
az egyházak, egyházi jogi személyek jelentkezését várják. A jelentkezés díjtalan, az elektronikusan beküldött
pályázatok elbírálása a kérelmek érkezési sorrendjében
történik, és a beérkezéstől számított 30 napon belül döntés is születik.

2020. február 19.

›

RÖVIDEN

Jazz & bor
meglepetésvendéggel
M e g le p eté s ve n d é gként a soproni születésű Kollmann Gábor
dz sessz-szaxofon os
is színpadra állt az elmúlt szombaton a Lisztközpontban megtartott
Jazz & Bor koncerten.
Az esten Kónyai Tibor
virtuóz zongorajátéka mellett a csodaszép
hangú Lilien énekelt.
Az este borász „fellépője” Fényes Tibor volt, aki
a Fényes Pincészet különlegességeit vitte el a
programra.
A koncerten az elmúlt
száz évet felölelve a saját szerzemények mellett dzsessz alapművek,
különféle dzsesszesített
műfajok, magyar darabok, francia, portugál és
energikus latin dallamok
szólaltak meg.
– Szeretek Sopronba jönni, itt játszani
– hangsúlyozta Kollmann Gábor, a Budapest Jazz Orchestra
vezetője és szaxofon
szólistája. – Azt veszem észre, hogy az elmúlt években Sopron
kulturális élete teljesen
átalakult, felpezsdült.
Ennek köszönhetően
szerencsére én is egyre gyakrabban megfordulok a szülővárosomban mint fellépő.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Katona Imre: Sokat köszönhetek az Olaszországban töltött éveknek

A színház bűvöletében
PLUZSIK TAMÁS

Már nyolc éve, 2012 szeptemberétől Katona
Imre a Soproni Petőfi Színház fődramaturgja,
rendezője. Kerüli a reflektorfényt, rendszerint
csendben meghúzódik a színfalak mögött, pedig keze nyoma, szellemisége rányomja bélyegét a teátrumra.
Legutóbb a Zenta, 1697 című
rockoperának volt a dramaturgja Katona Imre. A színház
második emeletén lévő piciny kis szobájában beszélgettem a 2015-ben Magyar Arany
Érdemkereszttel kitüntetett
szakemberrel.
– Berettyóújfaluban születtem 1943-ban, amikor éppen
hadszíntérré kezdett válni az
ország. Édesanyám régi erdélyi

nemesi családból származott,
édesapám pedig jómódú kereskedő volt, akinek az egyik nagy
ívű terve az lett volna, hogy létrehoz egy mozihálózatot. Ebben
szerepet játszott az is, hogy jó
barátja volt a Kossuth-díjas
filmrendező, Makk Károly édesapja, Makk Kálmán, aki a helyi
mozit üzemeltette. Sajnos édesapám terve nem valósulhatott
meg, elvitték munkaszolgálatra,

A Zenta, 1697 című rockopera dramaturgja is
Katona Imre volt FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
2006
Bonyolult a soproni
futballhelyzet
Az Európai Cselgáncsszövetség,
ennek elnöke Vízer László
Máriusz, az FC Sopron labdarúgócsapatának többségi
tulajdonosa irodájában tartották meg a soproni labdarúgás jövője szempontjából
előzetesen döntően fontosnak
vélt megbeszélést. (…) Az olasz
edzőtáborból hazajött két edző,
Selymes Tibor, majd az utódaként kinevezett Nagy Tamás,
és egy héten át gyakorlatilag
szakvezető nélkül dolgozott a
gárda. A csapatnál, amelyből
időközben négy meghatározónak számító labdarúgó is hazatért, ilyen légkörben vélhetően
nem kimondottan a szakmai
munkáé volt a főszerep. Ezen
események hatására kezdeményezte Sopron önkormányzata, mint a futballklub egyik
kisebbségi tulajdonosa, a taggyűlés összehívását. Időközben
azonban újabb fordulat következett: a többségi tulajdonos
hétfőn kinevezte a csapat edzőjének László Csabát, aki a tavaly
májusi Magyar Kupa-döntő
óta nem népszerű Sopronban.
Hogy miért? Azért, mert a
Sopron–Ferencváros kupadöntőn (5–1) még a Fradi szakvezetőjeként roppant sportszerűtlenül viselkedett, brutális
belépőkre biztatta játékosait,
a játékvezető a kispadról is elküldte. Ami biztos: a kisebbségi tulajdonosok nem szeretnék László Csabát a csapat élén
látni. Továbbra is kérdéses, mi
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lesz az Olaszországból hazatérő
négy futballista (Bagoly Gábor,
Csordás Csaba, Fehér Zoltán és
Horváth András) sorsa, akiket egyébként már „hírbe hoztak” a csapatot tavaly Magyar
Kupa győzelemig vezető Pintér
Attila irányította Vasassal.
(Nemzeti Sport)

1929
Eredeti bemutató
Sopronban
Alapi Nándor Országos
Kamaraszínháza, amely egész
február hónap folyamán
Sopronban játszik állandó
érdeklődés mellett, 22-én három
eredeti egyfelvonásost mutat be
Kérdőjel, A halál küszöbén és
Attak címmel. A darabok szerzője Berecz Dezső, a soproni
Frankenburg Irodalmi Kör főtitkára. Szombaton díszelőadás
lesz Sopronban, melynek keretében hirdetik ki az Országos
Kamaraszínház által hirdetett
1000 pengős kamaradarabpályázat eredményét. Ez alkalomra több fővárosi író is elmegy Sopronba. Az eredmény
kihirdetése után Pünkösti Andor
a modern dráma irányairól
tart felolvasást, azután pedig
Romain Rolland: A szerelem és
halál játékai című darabja kerül
előadásra. (Pesti Hírlap)

1927
Újvilági nábob
Hatalmas termetű, meglehetősen ízléstelen eleganciával öltözködő férfit állított
elő kedden egy detektív a soproni államrendőrségre. Vastag

aranylánc húzódik át a mellényén, amelyet még nehezebbé
tesz az odaakasztott súlyos
tízdolláros amerikai arany.
Az „aranyember” azért került
a rendőrségre, mert hétfőn,
országos vásár napján, amint
azt Pandúr detektív megfigyelte, egész sereg 15–16 éves
leánykát szólított meg és tett
nekik ajánlatokat. A rendőrségen kiderült, hogy a férfi amerikai állampolgár, akinek életpályája szenzációs ívet mutat
egy soproni bádogosműhelytől egy hatalmas amerikai vasgyárig és egy csodaszép palotáig. 13 éves korában szökött
meg Gráf Keresztély, így hívják a soproni rendőrség amerikai foglyát, Sopron város egyik
bádogos műhelyéből, ahol inaskodott. Amerikában hatalmas
vagyont szerzett, két héttel ezelőtt érkezett vissza luxushajón,
20 ezer dollárt hozva magával
azért, hogy elköltse. Fejedelmi
ajándékokat hozott bátyjának,
aki Sopronban lakik és gazdálkodással foglalkozik. Két hét
óta folyton mulat Sopronban
Gráf Keresztély, aki hallatlanul
élvezi, hogy azok hajlonganak
most előtte, a dúsgazdag amerikai nábob előtt, akik azelőtt
észre sem akarták venni a kis
bádogosinast. Nem is lett volna
baj a mulatozásokkal, ha közben el nem ragadja jókedve,
és nem szólít meg fiatal leánykákat, amit tudvalévően az
erkölcsvédelmi rendelet szigorúan büntet. (8 Órai Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

ahonnan nem tért haza. Ezen a
szörnyűségen mind a mai napig
nem tudtam túltenni magam.
– Édesanyád egyedül nevelt föl?
– Igen, mindhármunkat,
ugyanis volt egy jóval idősebb
bátyám és egy nővérem is, akik
sajnos már nincsenek velünk.
Édesanyám ragyogóan gazdálkodott a megmaradt javakkal,
úgyhogy viszonylag keveset
nélkülöztünk, míg 1950 táján
mindenünket elvették és kitelepítettek bennünket. A kép ma
is előttem van: jövök haza az iskolából, és látom, hogy minden
holminkat kirakták az utcára.
Huszonnégy órán belül kellett
elhagyni az otthonunkat, Debrecenbe vittek, ott élő nagybátyám fogadott be bennünket.
– Ezek szerint diákéveid
Debrecenhez kötnek.
– Ínséges idők voltak ezek, de
megszerettem a „cívisvárost”,
a könyvtár mellett laktunk, ha
nem az iskolában, akkor ott voltam. Középiskolás koromban a
mozi bűvöletében éltem, a Rocco és fivérei, az Országúton, és
még sorolhatnám azokat a filmeket, melyek egyszerűen elvarázsoltak. Így született meg
bennem az elhatározás, hogy
filmoperatőr leszek, de ilyen
szak akkor nem indult a főiskolán, ezért színész szakra jelentkeztem, hogy majd onnan

Katona Imre 2012 szeptemberétől a Soproni Petőfi
Színház fődramaturgja, rendezője
„átcsusszanok”. Fölvettek, majd
a másodév végén Várkonyi Zoltán osztályfőnököm azt mondta, hogy nekem egy hosszabb
érési folyamatra van szükségem,
ezért menjek el a bölcsészkarra.
– Bölcsészdiplomával a zsebedben kezdtél el rendezni. Hosszú volt az út Sopronig, az akkoriban rendkívül
progresszív Egyetemi Színpadtól a Rock Színházon és
a Gropius Stúdión át Olaszországig, ahol A népfelség
nevében című filmben még

Nino Manfredivel is játszottál együtt.
– Sokat köszönhetek az Olaszországban töltött éveknek, többek között a jövő évadban a
Soproni Petőfi Színházban bemutatásra kerülő Isten komédiása című, Szent Ferenc életéről
szóló misztériumjáték megszületését is. Úgy gondolom, hogy
életem legfontosabb munkáját
végeztem el akkor, amikor Pataki András, a darab rendezője
elé letettem a darab kész szövegkönyvét.

Soproni polgári udvarok

A Soproni udvarok című kiállítás múlt héten nyílt meg és egészen március 6-ig
látható a bánfalvi fiókkönyvtárban FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A száz éve városunkban született Kunt Ernő
Munkácsy-díjas festőművész, grafikus életműve előtt tiszteleg a bánfalvi fiókkönyvtár a Soproni udvarok című kiállítással. A tárlaton további hat, nagyhírű soproni alkotó műve is látható.
A bánfalvi fiókkönyvtár tematikus kiállításán ezúttal a régi soproni udvarok elevenednek meg, köszönhetően annak,
hogy a polgári házak szép loggiás nagy terei sok helyi festőművészt megihlettek.
– A tárlat témáját az adta,
hogy a közelmúltban került
hozzánk a száz évvel ezelőtt
született Kunt Ernő egy soproni udvart ábrázoló szép grafikája – mondta Szabó Attila,
a fiókkönyvtár könyvtárosa, a
tárlat szervezője. – A kiállításról értesülve a Kunt Ernő életműhagyaték több alkotását,

festményeket, rajzokat, grafikákat is elküldött számunkra
egy galéria, ezeket a műveket
szintén bemutatjuk. A tárlatra
a régi soproni mesterek alkotásait is beválogattuk, így megcsodálható egy-egy „soproni udvar”
témájú Műhl Aladár, Mende
Gusztáv, Roisz Vilmos, Gáspárdy Sándor, valamint Szarka Árpád alkotás is.
Szabó Attila kifejtette: a tárlat fő üzenete, hogy ezzel a
mozzanattal a város „visszafogadja” a Sopronból tizennyolc évesen elköltözött Kunt
Ernőt. Így az ő munkássága

elfoglalja méltó helyét a város
művészettörténetében.
– Kunt Ernő a képzőművészeti főiskola elvégzése után Ózdon
tanárként dolgozott, 1960-ban
pedig Miskolcon kapott műtermes lakást, s az 1994-ben
bekövetkezett haláláig a borsodi megyeszékhelyen élt – folytatta Szabó Attila. – Miskolcon
állandó résztevője volt a grafikai biennáléknak. A világ minden tája érdekelte, de rendszeresen visszajárt szülővárosába.
Hazalátogatásai során folyamatosan jegyzetelt, vázlatokat, grafikákat készített, és természetesen festett is. A Festőteremben
1986-ban volt az utolsó soproni
kiállítása. A Búcsúm Soprontól
című tárlaton saját maga tartotta a megnyitót.
A Soproni udvarok kiállítás
március 6-ig látható a bánfalvi fiókkönyvtár nyitvatartási idejében.
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Holzmann Patrik: A szívem visszahúzott Sopronba

Fiatal futballtehetség
PÁDER VILMOS

A soproni
labdarúgás
egyik nagy
ígérete
Holzmann Patrik (21).
Az SC Sopron középpályása már az általános iskolában kitűnt
tehetségével.
Sejber István testnevelő nagyon
korán meglátta Holzmann Patrikban az akaratot, a foci iránti
elkötelezettséget. A sporttagozatos iskolában a diákok körében is népszerű tanár számos
diákot indított el a siker útján.
– Fiatal kora ellenére már
tapasztalt játékosnak számít.
Hogy emlékszik a kezdetekre?
– Sok felejthetetlen emléket
őrzök. Az általános iskolában
Sejber tanár úrtól sajátítottam
el a labdarúgás alapjait, a sportág iránti szeretetet. A mai napig
hálás vagyok érte.
– Középiskolában hogyan sikerült összeegyeztetni a tanulást és a sportot?
– Tanulmányaimat a Fáy
András-szakközépiskolában
kezdtem, közben egy évet a
szombathelyi Illés Akadémián
tanultam és fociztam. A szívem
hamar visszahúzott Sopronba,

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Február 19., szerda 9
óra, Berzsenyi-líceum
Diákolimpia – fiú kosárlabda IV. korcsoport
Február 20.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Dynamo Kursk
Február 23.,
vasárnap 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– PEAC Pécs

Röplabda
Február 20.,
csütörtök 8.30,
papréti tornacsarnok
Diákolimpia
– V–VI. korcsoport
Február 25., 26., 27.,
kedd, szerda,
csütörtök 15.15
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság
– 11. forduló Fáy-iskola, Széchenyi-gimnázium, vendéglátó iskola

– Egységes vágyunk, hogy NB III-ba juttassuk a
csapatot – mondta Holzmann Patrik
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

tanulmányaimat itt fejeztem
be. A labdarúgás nem ment a
tanulás rovására.
– Nagyot ugrott: az utánpótlásból egyenesen a profi világba került. Nem érezte
nagy falatnak?

– Kedvezően alakult a sorsom, hiszen Csiszár Ákos, az SC
Sopron elnöke, Németh Zoltán
szakmai igazgató, valamint Németh Szabolcs vezetőedző fiatalokba vetett hite köztudott
volt az SVSE NB II-es labdarúgói

In memoriam
Wichmann Tamás
Több mint tíz éve, hogy az Olimpiai Bajnokok Klubja Sopronba szervezett kirándulást. Nem számoltam össze, hogy
hány aranyérmes volt akkor városunkban, akik megkoszorúzták Csik Ferenc emléktábláját a róla elnevezett uszodában. A kis ünnepség végén készítettem egy csoportképet,
melyre valaki nem állt oda. Inkább nekem segített, rendezgette a csoportkép résztvevőit.
– Tamás, állj oda legyél szíves te is! – mondtam a
„segítőmnek”.
– Nem illek én a képbe – mondta –, én „csak” világbajnok
vagyok, igaz, hogy az kilencszeres, az olimpiákon pedig
maximum ezüstökre, no meg egy bronzra tellett...
Igen, Wichmann Tamás volt az, aki nem állt oda a
csoportképre.
– Tudod, Tamás – folytattam a fotózás után, már egy kávé
mellett –, ha egyszer tőlem valaki megkérdezné, hogy kiket
tartok minden idők legnagyobb magyar sportembereinek,
akkor habozás nélkül vágnám rá: Puskás, Papp Laci, Balczó.
– Na jó, és ezt miért pont nekem mondod?
– Azért Tamás, mert te vagy az egyes számú tartalék...
Nagyot nevetett és megöleltük egymást... Őrzöm a széles
mosolyod, Tamás, Isten veled!

Február 22.,
szombat 14 óra,
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók
SE – Herend Városi Teke Klub
Február 23.,
vasárnap 10 óra,
Győri úti tekepálya
Scarbantia SE
– Turris SE Sopron

Február 26., szerda
13 óra, műjégpálya

Karatesikerek
Több dobogós helyezést is elértek a soproni sportolók a hétvégi karateversenyeken. Budapesten a 2020-as MKSZ Knock
Down Kyokushin Karate felnőtt
kumite, kata magyar bajnokságon több soproni klub is képviseltette magát. Kránitz Mátyás,
a Kamikaze Kyokushin KarateKai Sopron versenyzője katában
a felnőttek között megszerezte
az első helyet, + 65 kilogrammban a felnőttek között Neuherz
Sonja a harmadik helyen végzett. A 85 kilogramm magyar

bajnoka a felnőttek között a
WAIDO Fight Academy versenyzője, Ferenczi Csongor lett.
Szintén hétvégén rendezték
meg Szombathelyen a XX.
S akura Karate Kupát. Itt a

Shotokan Tigrisek SE versenyzői
a következő eredményeket érték
el: 1. hely: Réthy Hunor, 2. hely:
gyerek kata csapat (Gáncs Nóra,
Halász Kornél, Vass H
 unor),
R éthy Lilla, Halász K

 ornél,
Tarnai Krisztián, 3. hely: Tarnai
Krisztián, Gáncs Nóra, Vass
Hunor, Halász Kornél.

Ferenczi Csongor magyar bajnok és edzője,
Demeter Zsolt a budapesti verseny döntője után

Jó úton a Sportdarázs

PLUZSIK TAMÁS

Teke

Jeges ügyességi verseny

között. A vezetőedző bizalmat
szavazott nekem, ami rendkívül motivált, végül tizenháromszor léptem pályára a második
vonalban.
– Melyik a legemlékezetesebb mérkőzése?
– A Magyar Kupában az NB II.
harmadik helyen álló Budafok
elleni mérkőzés volt. A közönség olyan hangulatot varázsolt
a Káposztás utcába, ami felejthetetlen marad.
– Hogy sikerült a tavaszi felkészülés? Melyik poszton játszik legszívesebben?
– A felkészülésünk jól sikerült, változatos volt. Egységes
vágyunk, hogy NB III-ba juttassuk a csapatot. Nagy előny, hogy
új vezetőedzőnk ismer bennünket, hiszen többünknek korábban volt trénere. Felkészült szakember. A középpályán érzem jól
magam, számomra legfontosabb, hogy érezzem a bizalmat.
– Mit vár a bajnokság
folytatásától?
– Annak a csapatnak, amely
bajnokságot akar nyerni, az elejétől a végéig a maximumot kell
nyújtania. Az első öt–hat forduló izgalmasnak ígérkezik, biztosan lesznek meglepetések. Szerencsére a szurkolótáborunk
ugyanazt akarja, amit mi, játékosok. A Budafok elleni mérkőzés hangulatát szeretném átélni
a bajnokság végén.

2020. február 19.

A Csik Ferenc uszodában Dömötör Zoltán, az
1964-ben Tokióban olimpiai bajnokságot nyert
vízilabdacsapat tagja és Wichmann Tamás
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÁZÓ LÁSZLÓ

Tizenhat mérkőzés után 8 győzelemmel és 8
vereséggel a középmezőnyben foglal helyet a
Sportdarázs a női NB I. B csoportos kosárlabdabajnokságban. A csapat eddigi szerepléséről és
céljairól Hollós Dániel vezetőedzőt kérdeztük.
– Vezetőedzőként elégedett az
eddigi szerepléssel?
– Idén kerültünk fel a „zöld”
csoportból az erősebb, „piros”
csoportba, újoncnak számítunk, ehhez képest biztosan
tartjuk helyünket a középmezőnyben. Sok erős csapat szerepel ebben a bajnokságban, meg
kell becsülni az eredményeinket. Ha tudjuk hozni a fontos
hazai meccseinket a közeljövőben, kicsit még feljebb léphetünk a tabellán.
– A szövetség honlapján
„Női amatőr NB I. Piros” csoportként határozzák meg a
bajnokságot. Valóban amatőr
a csoport?

– Szó sincs erről! Nagyon kemény ellenfeleink vannak, több
olyan csapat akad, amelynek
játékosai az „A” csoportban is
pályára léphetnek. A Sopron
Baskethez hasonlóan például a Vasas vagy épp a PINKK
Pécs együtteseiben is vannak
olyan játékosok, akik mindkét
csapatban szerepelnek. Színvonalas bajnokságról van szó,
amelyben keményen kell küzdeni minden pontért.
– Milyen a Sportdarázs kapcsolata a Sopron Baskettel?
– Természetesen nagyon
szoros a kötelék, hétről hétre egyeztetünk a nagycsapat szakmai stábjával. Három

játékosunk van – Varga Kamilla, Varga Alíz és Varga Sára –,
akik mindkét együttesben pályára léphetnek. Nálunk nyilván több lehetőséget kapnak,
meghatározó a szereplésük
egy-egy meccsünkön. A Sopron Basket aktuális mérkőzéseitől is függ, hogy mennyire
tudnak nekünk segíteni a bajnoki találkozóinkon.
– Mi a célja a Sportdarázsnak hosszabb távon?
– A koncepció továbbra is az,
hogy egyrészt lehetőséget adjunk komoly, felnőtt bajnokságban azoknak a játékosoknak, akik a Sopron Basketnél
kevesebbet játszanak. Szintén
játéklehetőséget biztosítunk
az U18-as, legidősebb utánpótlás korosztályból kiöregedett kosarasoknak. Emellett
kiemelt célunk, hogy a legtehetségesebb U16-os és U18-as
fiatalok is kipróbálhassák magukat és edződjenek a felnőtt
bajnokságban.

2020. február 19.
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Sopron Basket:
Sportszerű torna bajnoki győzelmek
Véget ért Sopronban a teremfoci-bajnokság

Múlt héten két bajnoki mérkőzésen is nyert a Sopron Basket, a csapat
csütörtökön 20 órától a Kurszk együttesét fogadja FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Hat héten keresztül küzdöttek a téli kispályás teremlabdarúgó-kupa résztvevői
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

PÁDER VILMOS

A Krasznai Ferenc Sportcsarnokban húsz csapat részvételével befejeződtek a téli kispályás
teremlabdarúgó-kupa küzdelmei.
Hat héten keresztül pattogott a
labda a sportcsarnokban, szinte
minden forduló tartogatott izgalmakat, meglepetéseket. Az
idősebb játékosok látványos
megoldásai ébresztettek régi emlékeket a szurkolókban.

Hétről hétre emelkedett a fociláz, s a nagy küzdelemben
néhány nem éppen pályára illő jelenet is becsúszott. A torna finisére a sportszerűség volt
jellemző. Az alsó- és felsőági
helyosztókon, elődöntőkön,

valamint a döntőkön a játékvezetők nem adtak piros lapot.
A hétvégi záróforduló mérkőzéseit megtekintette, illetve a
díjakat átadta Csiszár Szabolcs
sportért is felelős alpolgármester. Beszédében megköszönte
a szervezők közel két hónapos
munkáját, a labdarúgók sportszerű hozzáállását. Elismerően
szólt a kispályás labdarúgásról,
amely a szabadidősport szövetség legnagyobb tömeget megmozgató eseménye. A teremtorna a csapatok téli felkészülést
szolgálja, melyet a szövetség évről évre sikeresen megszervez.
EREDMÉNYEK:
FELSŐ ÁG: I. Köz(s)tibi
II. FC Radír III. Kiskakukk
Vendéglő – Szecsebama
IV. Gigant
Gólkirály 9–9 góllal:
Csendes Béla – Köz(s)tibi
és Varga Dávid – Kiskakukk
Vendéglő – Szecsebama

Csendes Béla gólkirály Csiszár Szabolcs
alpolgármestertől vette át az elismerést

AL SÓ ÁG: I . Mozaik
II. II. Esély SE III. EPK
IV. Timbiero.com
Gólkirály 9 góllal: Varga
Tamás – Mozaik II.

Ételt oszt az SKC
A bajnoki szünetben sem tétlenkednek az SKC játékosai: a napi
edzések mellett a kosárlabdázók egy karitatív programon is
részt vesznek a hétvégén. Február 22-én, szombaton 11 órától
fél 1-ig a SSzC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium épületében ételt osztanak
a rászorulóknak. A jótékonysági
rendezvényen az SKC mellett a
Soproni Sportiskola fiatal kosárlabdázói is részt vesznek.
– A szervezők célja nem csupán az, hogy ezzel az apró figyelmességgel az arra rászorulók egy

napját kicsit megkönnyítse, hanem az is, hogy sportolóink jobban megismerjék az önzetlen
társadalmi szerep- és felelősségvállalás fontosságát – mondta a
jótékonysági ételosztás kapcsán
Dénes Gábor, a Soproni Kosárlabda Club és a Soproni Sportiskola SE menedzsere.
A szervezők nagy szeretettel
várják az érintetteket a helyszínen egy tál vaddisznópörköltre,
körettel, savanyúsággal és egy
meleg teával. Az ételről a jótékonysági akcióhoz csatlakozó
Tercia étteremlánc gondoskodik.

meg, amelyben az írták: a meccs
alatt és után történt szurkolói
rendbontást, valamint a biztonságiak intézkedését szeretnék alaposan kivizsgálni. A klub
azt kéri szurkolóitól, hogy ha a

Két bajnoki győzelemmel folytatta szereplését
a Sopron Basket. Gáspár Dávid tanítványai hazai pályán a ZTE, idegenben pedig a Vasas ellen
nyertek magabiztosan.
A kisebb szünet után múlt héten
először a Zalaegerszeg ellen lépett pályára a soproni együttes.
Kicsit döcögött a hazaiak játéka, a távoli dobások nem mentek
igazán, 11 kísérletből mindössze
2 volt sikeres. Brooks 23 és Határ
16 pontja segítette a csapatot abban, hogy fokozatosan növelje
előnyét, végül 14 pont lett a különbség. A végeredmény: Sopron
Basket – ZTE NKK: 76–62.

Hétvégén a Vasas otthonában játszott a soproni együttes, a fővárosi mérkőzésen aztán
már látszott, hogy ismét játékba
lendült a Sopron Basket: a vendégek az első félidő végére eldöntötték a találkozót, amelyen
ezúttal Dubei Debóra és Határ
Bernadett volt a két legeredményesebb játékos, Fegyverneky pedig a ZTE elleni 8 után
ezúttal 10 gólpasszt jegyzett.

A végeredmény: Vasas Akadémia – Sopron Basket: 52–86.
– A ZTE elleni meccs előtt nem
tudtunk minőségi edzésmunkát végezni, ez meg is látszott
a játékunkon, rossz ritmusban kosárlabdáztunk – összegzett Gáspár Dávid vezetőedző.
– A Vasas ellen már egy koncentráltan és keményen kosárlabdázó csapatot láttam, több
játékosnak is tudtam lehetőséget adni, örülök, hogy mindenki élt a játékpercekkel.
A Sopron Basket február 20án este 8 órától az orosz topcsapat Kurszk együttesét fogadja, vasárnap este 6-tól
pedig a PEAC Pécs látogat a
Novomatic-arénába.

Diák erőfesztivál
Idén is a Széchenyi-gimnázium adott otthont a középiskolai erőfesztiválnak. A fiatalok
több sportágat is kipróbálhattak, megmutathatták fizikai erejüket. A versenyszámok között
szerepelt ingafutás, és időre függeszkedés a fiúknak, kötélmászás a lányoknak. A kötélhúzó
versenyszámban tízfős csapatok
indulhattak, emellett a középiskolások bizonyíthattak fekvenyomásban és szkanderben is.
– Több évtizedes hagyománya van az erőfesztiválnak
Sopronban – mondta Nyikos
Tivadar szervező, a Széchenyigimnázium testnevelő tanára.
– Amellett, hogy ezzel is a sportos–egészséges életmód felé irányítjuk a fiatalokat, arra is lehetőséget szeretnénk teremteni,
hogy a legtehetségesebb diákok versenyszerűen sportolhassanak. Manapság nagy divat

A középiskolai erőfesztiválon kötélhúzásban is
összemérték erejüket a fiatalok
konditerembe járni, mi pedig
azt szeretnénk, hogy a fiatalok
ne öncélúan emeljék a súlyokat,
hanem mutassunk nekik utat:
váljanak például dobóatlétává,

próbálják ki az erőemelést vagy
más erősportot!
Az idei középiskolai erőfesztiválon mintegy kétszáz diák
vett részt.

Sportos családi nap
Dénes Gábor

Vizsgálják a rendbontást
Mint arról beszámoltunk, az
SKC a legutóbbi bajnoki mérkőzésén, február 8-án Oroszlányban szenvedett 91–75 arányú vereséget. A találkozó után
a klub közleményt jelentetett

MUNKATÁRSUNKTÓL

rendbontásról fotóval vagy videófelvétellel rendelkeznek,
juttassák el a sopronkc1@
gmail.com e-mail-címre, vagy
messengeren vegyék felé a kapcsolatot az SKC vezetésével.

Egy különleges sportot, a floorballt lehet
kipróbálni a Paddy Sportegyesület családi napján, amit február 22-én, szombaton
rendeznek Sopronban, a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermében. Az ingyenes
rendezvényen ügyességi feladatokkal, bemutatókkal és egész nap kispályás mérkőzésekkel várják az érdeklődőket.
– Bárki eljöhet, hogy kipróbálja ezt a sportot, és biztos vagyok benne, hogy egyből
meg is fogja kedvelni – mondta Kincse Szabolcs, az egyesület elnöke. Hozzátette: a játék – amiben szakképzett edzők segítenek

– bármelyik korosztály számára remek kikapcsolódást jelent.
A program során a felszerelést az egyesület biztosítja mindenkinek, a szervezők
csupán azt kérik, hogy aki játszani szeretne, hozzon magával váltócipőt. A február 22-i floorballnapra már 10 órától várják
az érdeklődőket a Gárdonyi-iskola tornatermében. A tervek szerint délelőtt a 6–10
évesek, déltől a családi csapatok, 14 órától a felső tagozatosok, 16 órától pedig a
15–18 éves korosztály és a felnőttek lépnek majd pályára.
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Az új eszközök segítenek az programozás élményszerű tanításában

Digitális tehetséggondozás
Megújult a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium
és Kollégium informatikai eszközparkja: két gépteremnyi
számítógépet vettek
birtokba az érettségizők, az elmúlt hetekben pedig drónok és
robotok is érkeztek az
intézménybe.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház fontosnak tartja, hogy
oktatási intézményeiben a tanárok és diákok „digitális állampolgárok” legyenek. E célból elkészítette a digitális oktatási
stratégiát, illetve intézményeit
anyagilag kiemelten támogatja
új, innovatív digitális oktatási
eszközök beszerzésénél.
A soproni Berzsenyi-líceumban ebben az évben így újulhatott meg az informatikai
eszközpark, két gépteremnyi
számítógépet vettek használatba az érettségizők, az elmúlt hetekben pedig drónok, mikro:bit
lapkák és robotok érkeztek az intézménybe. A cél az informatikaoktatás és a tehetséggondozás
tartalmi megújítása.
– A drónok és a kis lapkák az
informatika tanórákon segítenek

Lélekerősítő
élmény
A
Károly-magaslaton lévő G omb o c z
Endre Természetismereti
Ház belső helyisége a
környék legjellemzőbb
mintegy 100 növény- és
állatfaját (preparátumok,
fotók, személyekhez és a
kilátóhoz kapcsolódó, e
sorok írója által összeállított írásokat), valamint a
belőlük készített termékeket (például fabölcső,
gyógyszerek) mutatja be.
Egyik alkalommal egy
Dél-Alföldről érkező fiút fogadhattam, aki hangosan felkiáltott, amikor
a szajkót meglátta. „Ez
egy mindig fecsegő madár!”. Kicsit odébb lépve
a páfrányfenyő lepréselt
levelére figyelt fel. Azt is
mondta, hogy most már
tudja: „Igaza volt az óvó
néninek, hogy ez: egyivarú virágú, kétlaki faj”. Ekkor kérdeztem meg, hogy
hány éves vagy? „Tanár úr,
én a nyáron már betöltöm a négy évet.” Ugye,
hihetetlen?
Közben a külső, fogadóte re mb e é rkezett
dr. Bartha Dénes professzor, néhány egyetemi
felvételizővel. A fiúcskát
hallva szólt be hozzánk:
„Vegyük fel!”.
Andrássy Péter

›
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A HÉT MOTTÓJA:
„Mindenkinek, aki
meghal, hagynia
kell maga után valamit (...). Gyereket
vagy könyvet, festményt, házat vagy
egy falat, amelyet
felépített, egy pár
cipőt, amit csinált.
Vagy egy kertet,
amelyet beültetett. Valamit, amit a
kezünk megérintett,
hogy lelkünknek
legyen hova költöznie halálunk után,
hogy ha az emberek egy fára vagy
egy virágra néznek,
amit mi ültettünk
– minket lássanak
abban.”
Ray Douglas Bradbury
(amerikai író, a science fiction
irodalom egyik óriása)

Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően a líceumban működő robotika szakkör is új lendületet kapott
a programozás élményszerű tanításában – tájékoztatta lapunkat az intézmény két pedagógusa, Lang Ágota és Babics Csaba.
A fejlesztésnek köszönhetően a líceumban működő robotika szakkör is új lendületet kapott: megérkeztek a legórobotok.

Tizenöt dobozból tíz az Education készlet, a többi pedig kiegészítő csomag. A szakkört látogató diákok természetesen eddig
is használtak robotokat, de ezek
a kölcsönkapott eszközök korlátozott számban álltak rendelkezésre. Innentől kezdve minden

számítógéphez tartozik majd
egy robot is, így a párban dolgozó tanulóknak nem kell cserélgetniük ezeket egymás között,
jut egy „saját”.
Az elkövetkező hetekben a
szakkörösök először kiélvezik
az építés örömeit – ki útmutató,

ki saját ötlet alapján. Következő
lépésként programot írnak a robotok mozgatására vagy egyéb
attrakcióra. Ha pedig mindegyik
csoport túljutott ezeken az élményeken, akkor visszatérnek az
alaprobothoz, és tovább mélyítik programozási ismereteiket.

›
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Ray Bradbury:
Fahrenheit 451

Ifjú informatikusok versenye
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy kapuvári csapat nyerte meg
a Soproni Szakképzési Centrum
Handler Nándor Szakképző Iskolájában az elmúlt csütörtökön megtartott informatikusok
versenyét. Második a II. Ufók nevet viselő, a soproni Petőfi-iskolába járó Vajda Dorina és Nagy
Botond páros lett. A harmadik
helyezést a fertőszéplaki iskolások érték el.
Az első, internetes online fordulóban megyénkből közel hetven csapat vett részt. A döntőbe
végül tízen jutottak be.
– A verseny célja az volt, hogy
a tehetséges, digitális világ iránt
érdeklődő általános iskolai tanulók számára a tudományterület olyan szegmenseibe is
bepillantást engedjünk, amely
a mindennapi tanulmányaiknak nem meghatározó eleme.
Ezek mégis kapcsolódnak és
támaszkodnak a tantárgyi előismeretekre – mondta Horváth Anita főszervező. – Így a

Az 1953-ban megjelent,
negatív jövőt bemutató sci-fi egy olyan Amerikában játszódik, ahol
betiltották az olvasást,
és elégetik a könyveket.
Központi témája a televízió irodalomra mért negatív hatása, és felhívja a figyelmet az olvasás és az
önálló gondolkodás fontosságára. François Truffaut rendezett a regényből 451 Fahrenheit címmel
kultuszfilmet 1966-ban.

Farsangi hangulat és dekorációk között rendezték meg a megyei informatikai
versenyt a Handler-iskolában FOTÓ: NÉMETH PÉTER
végső megmérettetésen az eddig megszokott játékos, érdekes
és interaktív feladatok mellett,
újdonságként, az adattárolási

és továbbítási technikákkal is
megküzdöttek a csapatok. Farsangi hangulat és dekorációk
között füstjelek, galambposta,

de az ókori tűzjelző rendszerek
és a modern informatikai megoldások is előkerültek a feladatok között.

Vércukormérés az iskolákban
A Soproni Lady Lions Club és a Soproni Cukorbetegek Egyesületének szervezésében végeztek vércukormérést a város
középiskoláiban az elmúlt héten. Az akció célja az volt, hogy
kiszűrjék azokat a diákokat, akik magasabb vércukorszinttel mentek reggel tanulni.
– Fontosak az ilyen akciók, hiszen a gyermekeknek a felnőttekhez képest kevesebb szűrést tartanak – világított
rá a kezdeményezés hátterére dr. Halmos Mária, a Soproni
Lady Lions Club elnöke. – Pedig ezeket érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni. A klub legfontosabb feladata a

vakok és gyengénlátók kiszűrése, valamint segítése, a diabetes egyik legsúlyosabb szövődménye pedig a látásvesztés. Ha fiatalkorban elkezdjük szűrni és szükség esetén kezelni a cukorbetegséget, akkor nagy eséllyel nem vezet a
betegség látásromláshoz.
A soproni Boronkay Gusztáv, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója hozzátette, céljuk, hogy
rendszeresen eljussanak városunk középiskoláiba. A Soproni Lady Lions Club kezdeményezése éppen ezért a fiatalokra, a tizenévesekre helyezi a fő hangsúlyt.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

Ez történt
Sopronban
135 évvel ezelőtt, 1885. február 11-én született Celldömölkön Király Jenő orvos,
az Erzsébet-kórház első főigazgatója. Sopronban 1969.
február 8-án, gyógyítás közben érte a halál.
30 évvel ezelőtt, 1990. február 6-án Sopronban barátságos mérkőzést játszott a
Soproni SE és a Ferencváros
csapata. A találkozó a soproni csapatban korábban
200 meccsen 48 gólt szerző Gosztola József búcsúmérkőzése is volt.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A család sorsa egybeforrt Sopron történetével

AZ EGÉSZSÉG
TANULHATÓ

Talán első hallásra furcsa,
hogy az egészség tanulható. Pedig ez abszolút igaz.
Ha megfelelő ismereteink
vannak önmagunk testi–lelki működéséről, bizony kevésbé leszünk betegek. Illetve, ha a betegségünkről sok
hasznosítható (értelmes!) információnk van, akkor már
nem is a bajunk uralkodik
rajtunk. Ha megismerjük,
hogy családi hátterünk (a
családunkban előfordult be-

›

tegségeket), életkorunk, nemünk alapján mit érdemes
ellenőriztetnünk, illetve ellenőriznünk, akkor… És persze akkor a hülyeségeknek,
rémhíreknek és parasztvakító átveréseknek is kevésbé
dőlünk be… Meg persze nem
is osztjuk meg az ilyen marhaságokat másokkal… No,
akkor jobb életminőséggel
és tovább élhetünk… mi is.
Tanuljon az egészségéért!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
FEBRUÁR 19–25.

Február 19.,
szerda

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Február 20.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Február 21.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Február 22.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Február 23.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Február 24.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Február 25.,
kedd

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

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

VÁRJUK LEVELEIKET!
Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

KERESZTREJTVÉNY

Krónikások leszármazottja
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Dr. Farsangné Bérci Márta okleveles faipari mérnöki diplomájának megszerzését követően
elvégezte a Budapesti Műszaki
Egyetemen a közlekedési gazdasági mérnök szakot is. Először
Csornán, egy faipari ktsz.-ben,
majd a GYSEV igazgatóságon
dolgozott.
– Dédnagyapám, Bruckbauer János testvéreivel együtt a
19. század derekán a dél-csehországi Rosenbergből érkezett Magyarországra – kezdte
dr. Farsangné Bérci Márta. – Károly testvére Budapesten, a Pasaréti úton nyitott vendéglőt,
dédapám pedig a soproni Pannóniát vette bérbe. A családi legendárium szerint, amikor Ferenc József 1884-ben Sopronban
járt, megfordult dédapám éttermében is. Rudolf nagyapám
már Sopronban született, a mai
Városház utcában lévő Fórumházban, ami abban az időben a
családunk tulajdonában volt.
Nagyapa végigharcolta a „nagy
háborút”, sok-sok kitüntetéssel
tért haza, majd postatisztként
dolgozott, illetve a szintén híres, vendéglős Sovitschberger
famíliából származó nagymamával együtt szőlőt műveltek,
és természetesen kiváló boruk
volt. Nagyszüleimnek három
gyermekük született, a két fiú
magyarosította családnevét

Bércire. Édesapám öccse volt
Bérci Jenő, a mindmáig legendás úszómester, „a Zigi bácsi”,
aki barátaival, Vécsei Vilmossal
és Hauer Antallal meghonosította a vízilabdát Sopronban.
Apu vegyész szeretett volna lenni, de az ő életébe is közbeszólt
a háború. 1944. december 6-án
mint menetirányító a GYSEV-en
teljesített szolgálatot, amikor a
Talián utcai házukat egy bomba telibe találta. Feleségét és két
gyermekét vesztette el.
– Anyai felmenőim tősgyökeres soproniak – folytatta
dr. Farsangné Bérci Márta. – Közöttük ott tudhatom Sopron
krónikását, az 1848/49-es szabadságharc nemzetőrét, Bruckner Gottliebet is. Az ő unokája
volt a nagyapám, Gráf Ferdinánd. Sok problémája volt a nyilasokkal, nem lépett be a Volksbundba, mert azt vallotta, hogy
igaz, hogy a gyökereink, de még
az anyanyelvünk is német, de
mi magyarok vagyunk. Ennek
ellenére, amikor a háborút követően édesapám elvette feleségül

Dr. Farsangné Bérci Márta FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
az édesanyámat, Gráf Erzsébetet, csak nagyon nehezen, papírok tömkelegével igazolva tudta elintézni, hogy ne telepítsék
ki azt a családot, aki 1921-ben
és az 1941-es népszámlálásnál
is magyarnak vallotta magát.
Családunk története, sokszor
úgy érzem, egyúttal Sopron
története is, hisz, hogy mást ne
mondjak, azon a kis asztalkán

van a laptopom, melyen 150 éve
Bruckner Gottlieb elkezdte írni
azt a híres krónikáját. Mindez
fontos számomra, talán még az
egyéni karrierem építése is fontos lett volna, de a legfontosabb
mindig is az volt, hogy Downszindrómával született fiunkból
embert, méghozzá igaz, jó, soproni embert neveljek, és ez – úgy
gondolom – sikerült is.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Sopronban. Szülei a GYSEV-en dolgoztak,
édesapja mint főfelügyelő, édesanyja pedig a kereskedelmi osztályon. Férje okleveles faipari mérnök. Márta Andrea lányuk Ottawában él, a Kanadai Tudományos
Akadémia Nemzetközi Intézetének az igazgatója. András fiuk kiváló sportember,
kitanulta a szerelőasztalos szakmát, együtt dolgozik az édesapjával.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 26-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 foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 5-i rejtvényünk megfejtése: Soproni gyorstalpaló. Szerencsés megfejtőnk: Nagy János, Sopron, Újteleki utca.
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Shakira egy 26 éves Puerto Ricó-i rapperrel énekel

Kirobbanó formában

2020. február 19.

Dal az édesapáról

KÓCZÁN
BÁLINT

Új slágerrel jelentkezett
Shakira, aki észbontó
show-t adott a Super
Bowl döntőjében. A
szépséges énekesnő
ezúttal egy Puerto Ricó-i rapper társaságában tűnik fel.
Lenyűgöző show-val kápráztatta
el a közönséget Shakira és Jennifer Lopez az idei Super Bowl döntőjében. A két örök fiatal díva továbbra is bombaformában van.
Pedig Shakira sem most kezdte
pályáját… A kolumbiai énekesnő a kilencvenes évek közepétől az egyik legnagyobb alakja
a pop-rock–latin zenének LatinAmerikában, és a kétezres évektől a világ egyik legsikeresebb és
legnépszerűbb előadóművésze.
Shakira eddigi pályája során számos nagylemezzel jelentkezett, első stúdióalbuma

James Blunt

Shakira és legújabb dalának szerzőtársa, a rapper Anuel AA
1991-ben jött ki, legutóbbi 2014ben jelent meg. Többször jelölték Grammy-díjra, összesen
háromszor diadalmaskodott.
2016-ban pedig viszonylag új
területen, szinkronszínészként
is feltűnt, ugyanis a Zootropolis
Állati nagy balhé című animációs filmben dolgozott.

A latin előadó az utóbbi hónapokban sem tétlenkedett,
tavaly év végén Camilóval és
Pedro Capóval tűnt fel a Tutu
című dalban, pár héttel ezelőtt
pedig egy Puerto Rico-i rapperrel lepte meg rajongótáborát
egy új slágervárományos felvétellel. Anuel AA egy huszonhat

Különlegességekkel
készül Sárközi Gábor
Nagy művészek kamaramuzsikájával készül egy különleges
koncertre Sárközi Gábor. A soproni nagybőgőművész február
28-i koncertjén lánya
és barátai is fellépnek.
– Izgalmas koncertre készülök,
változatos műsorral – kezdte
Sárközi Gábor. – Igazi kamaramuzsika lesz, Bach zenéjétől
indul, és Bartók műveivel fejeződik be.
A soproni művész egy több
mint százéves nagybőgőt is
megszólaltat a zenei utazáson
a Liszt-központ Munkácsy-termében. – Az esten Bak Orsolya
szombathelyi zongoraművész
lesz a partnerem – mesélte a
muzsikus. – Ritkán hallott remekművek csendülnek fel, mint
például Schubert Arpeggione
szonátája vagy Kárpáti Sándor
Magyar Fantáziája. Bécsből érkezik Rácz Antal barátom, vele
Händel gyönyörű trió szonátáját játsszuk majd, tehát egyszerre két nagybőgő is dalolni fog.
Sárközi Gábor nagycsaládos
apuka, így óriási élmény lesz

szinte lehetetlen könnyek nélkül végignézni.
A Monsters egyike a James
Blunt Once Upon A Mind című
új lemezén hallható tizenegy
érzelmes és személyes dalának.
Az előadó visszatért a klasszikus
pophangzáshoz az új albumon,
közönsége pedig annyira szereti
ezt a vonalat, hogy néhány héttel megjelenése után máris csúcsokat döntögetett vele. Április
1-jén élőben is hallhatja majd a
közönség új és régi slágereit
egyaránt, hiszen a budapesti
Papp László Sportarénában lép
majd fel az énekes–dalszerző.

Sopronban a Magashegyi
A VOLT Fesztiválon is már többször
megfordult Magashegyi Underground ismét Sopronban lép fel. A 2004ban alapított népszerű alternatívrockegyüttes február 28-án ad koncertet a
Hangárban.
A formáció hosszú évek óta a hazai zenei szcéna egyik kiemelkedő zenekara,
amely mindig tudja hozni a tőle megszokott színvonalat és Magashegyi-érzést, miközben folyamatosan megújul.
Nem meglepő, hogy a hazai rádiók is folyamatosan játsszák nótáikat.
Hír még a Magashegyi Undergrounddal kapcsolatban, hogy Bocskor Bíborka énekesnő első gyermekét várja párjával.

Főszereplő, majd rendező
Sárközi Gábor
gyermekével is együtt színpadra állni: – Rózsa a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte a
tanulmányait idén. A hegedű és
nagybőgő párosítása sem mindennapi, de csodálatosan szól
együtt ez a két hangszer.
Sárközi Gábor mindennapjai gyakorlással telnek, 17 éve
a Savarai Szimfonikus Zenekar

szólamvezetője, közben pedig
járja a világot: – Januárban Japánban voltam, márciusban
Olaszországba megyek, de továbbra is próbálom kivenni részemet a soproni zenei életből
– zárta. – Rendszeresen közreműködöm a színházban vagy a
szimfonikus zenekarban, áprilisban pedig dzsessztrió formációmmal adunk koncertet.

Feldolgozás a belga producertől
Yves V belga producernek már bérelt helye van a Tomorrowland nagyszínpadán
és az elektronikus zenei toplisták élén.
2020 elejére ráadásul egy igazi bombát
tartogatott: Ilkay Sencan közreműködésével elkészítette a Thank You-nak a fel-

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

esztendős előadóművész, akit
bár Európában még nem ismernek annyian, de a Latin Music
Awardon az év új előadójának
választották. A Me Gusta pedig
nagyon szépen debütált, hiszen
néhány nap alatt már több tízmilliós nézettséget generált a
lírai videó.

Az eddigi talán legmeghatóbb
szerzeményéhez készített videót James Blunt. A brit popénekes haldokló édesapjának
írta Monsters című dalát, amihez egy szívhez szóló klipet is
megálmodott – ebben édesapja
is szerepel.
A popballada szövegében a
szerző megígéri édesapjának,
hogy vigyázni fog rá, amíg él,
halála után pedig mindent elkövet, hogy édesapja büszke legyen rá. A minimalista, de mindenkit megérintő
kisfilm gyönyörűen mutatja
be az apa és fia kapcsolatát,

dolgozását future bass-szel tarkított house
hangzásban. A Not So Bad című felvételen
Emie hangján hallhatjuk az egykori sláger
imádott sorait, amelyeket 2000-ben Eminem is kölcsönzött Stan című korszakalkotó számában.

Szilágyi Tibor rendezésében
láthatja a közönség Csurka
István Deficit című színművét a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában február 24-én a Liszt-központban.
A produkció különlegessége,
hogy Szilágyi Tibor Kossuthés Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész negyven évvel
ezelőtt a magyar ősbemutatón játszotta a darab főszerepét, most pedig ő állította
színpadra a legendás drámát.
Felvételünkön A gyertyák
csonkig égnek című előadásban Szilágyi Tibor (j) partnere
Szélyes Ferenc volt.
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