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Téltemetés Bánfalván

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában húshagyó kedden ünnepélyesen eltemették
a telet. A farsangot megszemélyesítő bábut gyerekekből, tanárokból és szülőkből álló menet vitte
az iskolától a Hajnal térig, ahol tovább folytatódott a mulatozás. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Elkerülő
északnyugatról

Sikeres rajtok
Az élmények
birodalma
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Idén is népszerű volt a soproni stand az Utazás
2020 kiállításon. A Hungexpo Budapest Vásár
központban 40 ország több mint 250 kiállítója
várta az érdeklődőket.

Mind a két soproni focicsapat nyert
hazai pályán a hétvégén

Tücsöklakodalom
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A tervek szerint a 3,6 kilométer hosszú északnyugati elkerülőút az
Ágfalvi úttól (a Hirschler
üzem közeléből) indulva az M85-ös gyorsforgalmi utat Sopron-nyugat csomópontnál éri
el. Az átadás határideje 2024. június vége.
Lapunk az építtető NIF
Zrt.-nél megtudta: a
Nyugat-majori útnál, a
Somfalvi útnál és az Ágfalvi útnál körforgalom is épül.
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A sokoldalú
filmsztár

Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész zenekaros
mesekoncertjét, a Tücsöklakodalmat tűzte műsorra a Soproni Petőfi
Színház. A gyerekbérletes előadás premierjét hétfőn tartották.
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Dakota Johnson új oldalá
ról mutatkozott be: A szürke
ötven árnyalata filmek sztár
ja rendezte ugyanis a Cold
play legújabb klipjét, amely
London egyik báltermében
játszódik. Dakota nem vé
letlenül vállalt szerepet a
munkálatokban, hiszen
a banda frontemberé
nek, Chris Martinnak a
szerelme.
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Ha fogyni akar, ne a drasztikus kalóriamegvonást válassza!

Felügyelettel böjtöljön!

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Mivel kedveskedik
a nők napján?

KÖVES ANDREA

GAÁL-TÓTH ANDRÁS:
A családban nem tartjuk a
nők napját, mert úgy vé
lem, nálunk az év minden
napja róluk, a hölgyekről is
szól. A feleségem és a kis
lányom számomra és a kis
fiam számára egyaránt na
gyon fontos.

Elérkezett
a 40 na
pos böjt
időszaka:
ilyenkor sokan nem
csupán vallási meg
fontolásból kezdenek
valamilyen diétába. A
szakember szerint a
böjtölőknek ajánlott
bizonyos szabályokat
betartaniuk.
– Először is a böjt célját érdemes
megfogalmaznunk – kezdte Fülöp Lili, Sopronban élő dietetikus, sporttáplálkozási szakértő. – Ha a fogyás a célunk, és
nem vallási megfontolásból

Fülöp Lili dietetikus
FOTÓ: BOLEGA NIKOLETT
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A szakember szerint egy böjt lehet 2–3 napos tehermentesítés is akár léböjt
formájában, de ilyenkor is javasolt az orvosi–dietetikai felügyelet

KISS-VÁMOSI ZOLTÁN:
A március nyolcadikai nő
napon van a népnapom is,
így ezt a kettőt együtt szok
tam ünnepelni. A munka
helyemen a női kollégák
csokit, virágot kapnak tő
lem, ők pedig sütemén�
nyel kedveskednek.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

böjtölünk, akkor többet ér az
apró lépésekben való változtatás, és egy hosszú távon is követhető, helyes életmód kialakítása, mint egy hirtelen, drasztikus
kalóriamegvonással járó diéta.
A szervezetünk egy csodás „gépezet”, van egy nagyon jól működő méregtelenítő rendszere:
ilyen a máj, a vesék, a keringési szervrendszer, a nyirokrendszer és a tüdő is. Ugyanakkor a
vallási böjtöt, ha tehermentesítésnek, a rossz szokásoktól való
elszakadásnak fogjuk fel, akkor
van értelme.
A szakember szerint egy böjt
lehet 2–3 napos tehermentesítés is akár léböjt formájában, de

ilyenkor javasolt az orvosi–dietetikai felügyelet. Negyvennapos böjt kezdeténél és végénél
lényeges a fokozatosság elve:
már napokkal előbb kezdjük
el csökkenteni a húsfogyasztásunkat, iktassunk be húsmentes napokat, ne egyszerre vágjuk
el magunkat az eddig megszokott élelmiszerektől! A dietetikus szerint a böjti időszak alatt
érdemes elhagyni az alkohol, a
kávé, a húsok és húskészítmények, az üdítőitalok, a cukrok, a
finomított lisztek és pékáruk és
a túlzott zsiradék fogyasztását,
illetve hasznos kerülni az adalékanyagokat tartalmazó ételeket, a dohányzást.

– Ha letelt a böjt, akkor a
visszatérés is maradjon fokozatos, finom a húsvéti sonka,
de ha mértékkel fogyasztjuk,
akkor kevesebb kárt okozunk a
szervezetünkben – tette hozzá Fülöp Lili. – A böjtöt semmiképp sem javaslom nagyon
időseknek, gyermekeknek, várandósoknak, cukorbetegség
és inzulinrezisztencia esetén,
keringési megbetegedésben és
epebetegségben szenvedőknek,
veseproblémákkal küzdőknek,
májbetegeknek, refluxosoknak, valamint daganatos betegeknek sem. Én magam inkább
a kiegyensúlyozott táplálkozás
híve vagyok.

KISS MIHÁLY:
Nálunk már kialakult ha
gyománya van a nőnapi kö
szöntésnek. Virággal, cso
koládéval, kis aprósággal
lepem meg a feleségemet,
a lányomat, a menyemet, az
unokáimat.

KISS JOSIF:
A nőnapon az élettársa
mat, kislányomat és édes
anyámat lepem meg egy
szál virággal. A hétvégén
pedig általában a család
dal szoktunk közös prog
ramokat szervezni.

Kalandos szerelem
PLUZSIK TAMÁS

Nyári Rudi cigányprí
más és Festetics Vilma
grófkisasszony szerel
me, majd házassága
felkavarta a 20. szá
zad eleji Sopron éle
tét. A tragikus sorsú
párról már akkor so
kat írtak a lapok…
A 19. század végén híres muzsikus cigánynemzetség volt Sopronban a Nyári dinasztia. A két
Nyári fiú: Rudi és Józsi a zenekarukkal több európai nagyvárosban játszott, így eljutottak
Münchenbe is, ahol a Hotel Savoyban muzsikáltak. Pont ebben az időszakban egy előkelő
leánynevelő intézetben „nevelődött” Festetics Pálnak Vilma
nevű leánya, aki gyakran megfordult a Savoyban, a zenekar, de
leginkább a jóképű prímás, Nyári Rudi játékát hallgatni. A soproni fiatalember észrevette a
grófkisasszony kitüntető figyelmét, amikor egy alkalommal a
gardedám szerepet is betöltő
Magdell bárónő magára hagyta Vilma grófnőt, a prímás odament hozzá, és franciául a fülébe súgta: Je ne t’oublierai jamais,
azaz Sohasem felejtem el Önt…
Ezzel kezdetét vette a 20. század első éveinek egyik olyan
szerelmi története, mely annak idején bejárta a világsajtót.
Időközben Nyári Rudi hazajött Sopronba, s vélhetőleg vele együtt az egész család elképedt azon, amikor kopogtattak

Festetics Vilma grófkisasszony és Nyári Rudi
cigányprímás sétakocsikázás közben
FOTÓ: TOLNAI VILÁGLAPJA/ ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR

az Ezüst utcai (mai Ötvös utca)
lakás ajtaján, és ott állt Festetics
Vilma. Amikor ezt Festetics Pál
megtudta, rémülten elküldte
lányáért jogtanácsosát, aki a
szerelmes grófnőt visszavitte
Münchenbe. A fiatalok tartották a kapcsolatot, s amint nagykorú lett a grófnő (akkor ez 24
éves kort jelentett), bejelentette az apjának, hogy ő Nyári Rudi felesége lesz. Az esküvőt 1907.
március 18-án tartották Sopronban, melyen csak a férj családja
vett részt. Vilma édesapja az újságoknak azt nyilatkozta, hogy
Nyáriékat nem tartja méltónak
a lányához. A fiatalok a Szent
György utca 14-ben laktak, Nyári
Rudi pedig a várkerületi Csitkovics Kávéházba muzsikált.
A házaspár boldogsága nem
tartott sokáig. 1909. február 5-én Festetics Vilma egy

soproni magánápoldában kisfiúnak adott életet, aki a Rezső
nevet kapta, ám a koraszülött
kisbaba csak néhány órát élt, és
hamarosan, február 7-én Vilma
is meghalt. Két nappal később
óriási tömeg vett részt anya és
gyermeke temetésén a Szent
Mihály-temetőben.

Epilógus
Nyári Rudi cigányprímás további sorsa csak részben ismert. A
’30-as években játszott a Vígszínház egy-egy előadásán, több
lemezfelvétel is készült vele és
zenekarával, de dzsesszzenészként is fellépett. Még a háború
előtt Svájcba költözött, Zürichben telepedett le, majd másodszor is megnősült, feleségül vette a Kranebitter artistaközvetítő
cég tulajdonosának leányát, Midit. Sikeres üzletemberré lett.
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Megemlékeztek
az áldozatokról
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Aláírások a regionális kultúrák fenntarthatóságáért

Kész a költségvetés

Vörös Istvánné és Vörös Ákos helyezte el
az emlékezés virágait Szántó Róbert sírjánál
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Felelevenítették a hő
sök emlékét, megko
szorúzták Szántó Ró
bert sírját – idén is az
új Szent Mihály-teme
tőben emlékeztek a
kommunizmus áldo
zataira a soproniak.
Február 25-e a kommunizmus
áldozatainak emléknapja – erről még 2000-ben fogadott el
határozatot az Országgyűlés.
A megemlékezést Szántó Róbert és Fennesz Rezső, a vörösterror soproni áldozatainak kivégzési helyénél (Szántó Róbert
sírjánál) tartották az új Szent
Mihály-temetőben.

– Bár a jog megtette, amit
megtehetett, de a valódi elégtétel az, ha nem feledjük a hősöket. A hallgatás kényszerét
a rendszerváltás oldotta fel
– hangsúlyozta beszédében
dr. Farkas Ciprián polgármester.
Szántó Róbert főhadnagyot
és Fennesz Rezsőt 1919. július
4-én végeztek ki tárgyalás nélkül, ők voltak a vörösterror soproni áldozatai.
A megemlékezés végén Sopron önkormányzata nevében
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár
Szabolcs alpolgármester, Szántó Róbert leszármazottai nevében a Vörös család tagjai helyezték el a koszorúkat. Rajtuk kívül
több önkormányzati képviselő,
intézményvezető is fejet hajtott
az áldozatok emléke előtt.

A költségvetés stabil, hitel nem terheli a várost – hangzott el a múlt heti közgyűlésen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Összesen 29 előterjesztés szerepelt a kép
viselő-testület idei első rendes és rendkívü
li ülésén. Döntöttek a város 2020-as költség
vetéséről. A képviselők aláírták a regionális
kultúrák fenntarthatóságáért kiírt európai pol
gári kezdeményezést.
Megtartotta az év első közgyűlését a soproni képviselő-testület. Az elmúlt csütörtökön
a legfontosabb téma minden
bizonnyal a város idei költségvetésének megtárgyalása
és elfogadása volt. Az előterjesztés szerint a kiadási főös�szeg közel 43 milliárd forint.
A tervezet szerint a terület- és

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ne vásároljon zugárustól!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Egyre több településen jelennek
meg az utazóárusok. Gyakori a
csalás, ráadásul nehéz a fogyasz
tóvédelmi jogok érvényesítése.
Rendszeresen látni az utcán
vagy bevásárlóközpontok parkolójában mindenféle piaci terméket kínáló „mozgóárusokat”.
Portékájukat, mely általában
késkészlet, edény vagy fehérnemű, nem standon kínálják,
hanem idegeneket leszólítva,
táskából vagy autóból. Ha pár
száz forintos zoknit veszünk a
zugárustól, azon kívül, hogy valószínűleg nem kapunk számlát, és nagy eséllyel silány minőségű holmit viszünk haza,

általában nem bukunk nagyot.
Annál inkább a százezeres
edénykészlettel – ahogy nemrégiben Sopron környékén egy
bevásárlóközpont parkolójában történt egy idős férfival,
aki eredetileg egyáltalán nem
akart edényt venni. – A csalók
leginkább az idős korosztályt
célozzák meg, akik könnyebben
rábeszélhetők, befolyásolhatók – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság

Könyvbemutató
A Sopronban született Kótai
József ötvösművész alkotásait felsorakoztató könyvet mutattak be Budapesten. A Magyar Művészeti
Akadémia ötvösművészről
szóló kiadványa pályaképeket, interjúkat és függelékeket tartalmaz, szerzője
Götz Eszter újságíró.
Kótai József Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész és
szakíró 1940. február 13án született Sopronban,
1963-ban szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskolán. Ezután több mint
egy évtizedig a Képcsar-

nok Vállalat megrendelésére készített dísztárgyakat. 1970-ben végzett
először restaurátori munkát. Az 1970-es évek közepén elsajátította a viaszveszejtéses öntési eljárást,
ettől kezdve kisméretű
ezüst-, majd bronzplasztikákat készített, ekkor
talált rá sajátos módszerére. A hetvenes években
éremművészettel is elkezdett foglalkozni. 2002-től
a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezetének, majd 2011-től az
MMA rendes tagja.

őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Természetesen
az átadott holmiról később kiderült, hogy csak drága, de nem
minőségi termék.
A főelőadó hozzátette, egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadjuk, ha olyasmit
akarnak megvetetni velünk,
amit eredetileg nem állt szándékunkban megvásárolni. Házaló, ismeretlen árusoktól ne
vegyünk semmit, hiszen később nem tudjuk érvényesíteni
a fogyasztóvédelmi jogainkat.
A piaci árnál jóval olcsóbb termék vásárlását alaposan fontoljuk meg, csábító lehet az
ilyen ajánlat elfogadása, azonban a hirtelen meghozott döntések mindig nagyobb kockázattal járnak.

›

RÖVIDEN

Azonnali utalás
Március 2-től a nap 24
órájában, az év min
den napján a banki át
utalási tranzakciók át
futási ideje legfeljebb
5 másodpercre csök
kent a korábbi 4 óráról.
Az átutalás során le
hetőség nyílik a hos�
szú számlaszámok he
lyett a kedvezményezett
más azonosítóját, pél
dául mobiltelefonszá
mát, e-mail-címét, adó
azonosító jelét megadni.
A sikertelen tranzakci
ókról minden esetben
érkezik visszajelzés.

településfejlesztési programra több mint 10 milliárd forintot, a Modern Városok Program beruházásaira mintegy
16,5 milliárd forintot fordítanak. Fejlesztésekre mintegy
kettő milliárd, városüzemeltetési kiadásokra és felújításokra
több mint egy–másfél milliárd
forint jut. Az ülésen elhangzott:

a költségvetés stabil, hitel nem
terheli a várost.
Tengerdi Antal már korábban bejelentette, hogy nyugdíjba vonul, így a Soproni Szociális Intézmény vezetői posztjára
pályázatot írtak ki. A képviselőtestület döntése értelmében az
új igazgató Péli Nikoletta lett.
Beszámoló hangzott el a
2019-ben hozott közgyűlési
határozatok végrehajtásáról,
és felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodásokat is.
Az ülés szünetében valamennyi képviselő aláírta a Székely Nemzeti Tanács által indított nemzeti régiókról, azok

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

fenntarthatóságáról szóló európai polgári kezdeményezést.
A rendkívüli ülésen elfogadták a polgármester idei szabadságainak ütemezését, valamint
a GYIK Rendezvényház beszámolóját. Változtattak a Pro Kultúra Sopron közszolgáltatási
szerződésén, valamint módosították a gyermekétkeztetés díjáról és ellátás igénybevételéről
szóló rendeletet is.
A képviselők pontosították a
fizető parkolás rendjéről szóló
önkormányzati rendeletet, ennek egyik eleme, hogy kedvezményes áron válthatnak éves
parkolóbérletet a házi- és gyermekorvosok és az otthoni szakápolást végzők.

Segít a logopédus

Fazekas Éva és a hétéves Gábor – a logopédiai foglalkozáson játékos
feladatokkal javítják a beszédhibákat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

Sopronban és környékén minden óvodás gyer
mek beszédfejlődését vizsgálja és ha szükséges,
segíti logopédus. A tapasztalatok szerint egyre
több feladat vár a szakemberekre.
– Előkerestem a két évtizeddel
ezelőtti statisztikákat: akkoriban
a középsős és nagycsoportos gyerekek 52–53 százalékát szűrtük ki
beszédhibásként, 2019 szeptemberében ez már a gyerekek 62
százalékát érintette – kezdte Fazekas Éva gyógypedagógus, logopédus, a Győr–Moson–Sopron
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Soproni Tagintézményének az
igazgatója. – Ez annál is elgondolkodtatóbb arány, hogy most
már csak a nagycsoportosoknál
végzünk ilyen vizsgálatot.
A szűrési rendszer 2017 szeptembere óta a hároméveseket
is érinti, ám ekkor még nem a
hagyományos értelemben vett
logopédiai vizsgálat történik.
A szülők töltenek ki egy olyan

kétoldalas kérdőívet, amely
a gyerekek kommunikációs
készségét, szókincsét vizsgálja.
Ahol szükséges, ott különböző
fejlesztéseket ajánlanak a szakemberek. Ezt követi az ötévesek
logopédiai szűrése, ahol már az
artikulációt is vizsgálják, emellett a beszéd észlelést, a beszédértést, a hallás utáni emlékezést
is felmérik. A szakember szerint
a hangcserék a leggyakoribbak.
– Az artikulációs problémáknál a fejlesztéssel érdemes megvárni az ötéves kort,
mert a gyermekek figyelme akkor már differenciáltabb, sokkal hatékonyabbá válik a közös
munka – folytatta Fazekas Éva.
– Természetesen minden gyermek más-más tempóban halad

a logopédiai fejlesztés során, ám
az biztos, hogy egy beszédprobléma orvoslására kevés néhány
óra. Kollégáim a soproni és a
város környéki óvodákban heti
egy vagy két alkalommal minden érintett gyermekkel foglalkoznak, a kérésük pedig az, hogy
a szülők otthon mindössze napi néhány percet gyakoroljanak
a gyerekeikkel az általunk megadott játékos feladatok alapján.
Vajon mi okozza az egyre több
beszédhibát, illetve mi lehet a
megelőzés kulcsa? A szakember szerint a felgyorsult élet
egy felgyorsult beszédtempót
eredményezett, amelyet a kicsi
gyerekek nehezen értelmeznek.
Keveset mesélünk, mondókázunk, szerepjátékozunk, beszélgetünk gyermekeinkkel, pedig
ez spontán fejleszti a szókincset
és a beszédtechnikát. Emellett
ebben az életkorban a mozgásé a kulcsszerep, a beszédszervek működése is mozgás: soksok izommunka és mozgásfázis
összerendezettsége.
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Bakonyi Mónika: Nagy ajándék, hogy Skóciában is élhettem

Soproniak a világban

EZ LESZ…
Absztrakt Szerda with Szamy and
MilKyman
Március 4., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Tavaszváró ügyes kezek foglalkozás

PLUZSIK TAMÁS

Március 5., csütörtök 15.30, Széchenyi István
Városi Könyvtár
Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Saját pszichoterápiás praxist indított London
ban Bakonyi Mónika. A soproni nő 27 éve köl
tözött Nagy-Britanniába skót férjével. Külföl
di életéről és soproni kötődéséről is mesélt
lapunknak.
Bakonyi Mónika, ahogy mondja,
tősgyökeres soproni. Édesapja,
Bakonyi Gábor okleveles faipari mérnök, hosszú ideig az egyik
soproni bútoripai cég igazgatója volt, de játszott a SMAFC
1969-ben kupagyőztes csapatában, később pedig edzőként
is dolgozott.
– Büszke vagyok a szüleimre,
mint ahogy soproniságomra is
– mondta Bakonyi Mónika, aki
immár 27 éve él Nagy-Britanniában, ebből tíz évet Skócia fővárosában, Edinburghban töltött.
– Az érettségit követően Pécsett
voltam történelem–angol szakon egyetemista, ahol részt
vettem egy nemzetközi történész diákegyesület munkájában. Ennek keretében ismertem meg későbbi férjemet is,
akivel Sopronban házasodtunk
össze. Nemcsak számomra emlékezetes ez az esküvő, hisz valahogy kitudódott, hogy a vőlegény skót, sőt az is, hogy
hagyományos skót szoknyában
lesz a násznép egy része, emiatt

2020. március 4.

kisebb fajta csődület volt a városháza előtt.
Amikor Mónika férjével és a
kisfiával kiköltözött a ködös Albionba – annak ellenére, hogy
jól beszélt angolul –, a skót akcentussal nehezen barátkozott
meg. Az időjárás is próbára tette, hisz ahogy mondja, ott egy
napon belül akár három évszak
is előfordulhat. – A kezdeti nehézségektől eltekintve Skóciában nagyon jól éreztem magam,
életre szóló barátságokat kötöttem, és a legnagyobb félreértés
az, hogy „skótok lennének”, sőt,
nagyon is szeretnek költekezni,
bulizni, jókedvű emberek.
Mónika élete akkor vett fordulatot, amikor Londonba költöztek. Hasznosítva soproni úszó
múltját, a Kuszák Pétertől, Cser
Borbálától, Koch Péternétől tanultakat, sérült gyerekekkel,
majd később vízfóbiás felnőttekkel kezdett el foglalkozni.
– Miután Londonban
egy posztgraduális szakirányú képzést is elvégeztem,

Világutazó
Március 5. 18 óra, Liszt Café
Több hónapon át sodródott egy jégbe fagyott kutató
hajón egy soproni fotós: Horváth Eszter, aki az Északisarkvidék szerelmese. Izgalmas kalandjáról mesél.

Szarka Gyula – Szálinger Balázs:
Zenta, 1697 – rockopera
Március 6., péntek 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: március 7., szombat 19 óra

Vienna – Liszt Ferenc
Hangversenybérlet

Bakonyi Mónika 27 éve él Nagy-Britanniában,
ennek ellenére büszke soproniságára
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

megalapítottam saját pszichoterápiás praxisomat. Mivel az
emberek mentális egészségi állapotával foglalkozom, így jó rálátásom van sok mindenre, például arra is, hogy a brexit, az
Európai Unióból való brit kilépés sokakban milyen bizonytalanságot okozott.
Bakonyi Mónikának három fia
van, Paul (27 éves), Tom (23 éves)

és Máté (19 éves), közülük Tom
beszél a legjobban magyarul, pláne, ha a soproni nagypapa vörösbora is előkerül. Az ő távolabbi
tervei között még az is szerepel,
hogy esetleg Sopronban folytatja
az életét, ugyanis nemcsak a város tetszik neki, hanem az a bizonyos elkötelezett „soproniság”
is, amit elsősorban édesanyjától
és a nagyszüleitől lát.

Március 6. 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye
– a Soproni Tavaszi Napok eseménye
Program: L. van Beethoven: D-dúr hegedűverseny,
op. 61, F. Schubert: VIII. „nagy C-dúr” szimfónia,
D944, vezényel: Kollár Imre, közreműködik: Cosima
Soulez-Larivière – hegedű

Kalapács koncert
Március 6. 19 óra, Hangár Music Garden

IX. Soproni Rockfarsang
Március 7., szombat 18 óra, GYIK Rendezvényház
Program: 17.30 kapunyitás, 18 óra: Omen,
19.30: Leander Kills, 21.15: Alvin és a Mókusok,
23.30: Iron Maidnem

Soulwave koncert
Március 7. 20 óra, Hangár Music Garden

Hétköznapi hősöket keresünk!

Pair o’ Dice/ Simple Mindset

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-

Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek – színpadi játék

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!

Március 7. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Március 8., vasárnap 15 óra, Liszt-központ
További időpont: március 8., vasárnap 19 óra

Magic Show
– Ne higgy a szemednek!
Március 8. 17 óra, GYIK Rendezvényház
Országjáró bűvész- és illúzióshow

HOL JÁRUNK?

Quiz Night
Március 9., hétfő 20 óra, Liszt Café

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 március 11-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.

Kerekítő ovimóka

Megfejtések: Február 19-i rejtvényünk megfejtése: Stasney Albert
professzor emléktáblája, szerencsés megfejtőnk: Sógor Ferenc,
Sopron, Várkerület.

Stasney Albert professzor
emléktáblája – Alsólövér utca 46.
A Soproni Egyetem egykor legendás ábrázoló geometria
professzora, Stasney Albert a Hunyad megyei Déván született 1889-ben. A selmecbányai Magyar Királyi Bányászati
és Erdészeti Főiskolán 1912-ben szerzett fémkohómérnöki
diplomát, majd hamarosan kinevezték az általa nagyon tisztelt Fodor László professzor tanársegédjének. Oktatói munkássága az I. világháború miatt megszakadt, behívták katonának, a fronton súlyosan megsebesült. Mint hadirokkant

másfél évig a Fischamendi Katonai Repülőgép és Motorgyár öntödéjében volt műszaki vezető, ahol együtt dolgozott Kármán Tódorral és Asbóth Oszkárral. Amikor a főiskola vezetése úgy döntött, hogy elhagyja Selmecbányát, és
Sopronba költözteti az intézményt, az átköltözés irányítását a rektor Stasney Albert tanársegédre bízta. Fodor László
professzor 1924-ben bekövetkezett halála után az ábrázoló
geometria tanszék ideiglenes vezetésével bízták meg, melyet nyugdíjazásáig, 1963-ig vezetett. Számos társadalmi és
szakmai szervezet mellett tagja volt a Frankenburg Irodalmi Körnek és a Soproni Városszépítő Egyesületnek is. Sok
anekdotát feljegyeztek Stasney professzorról, a legendás
„Staszi bácsiról”, ezek közül álljon itt egy. A diák igyekszik
szépen rajzolni, Staszi jön ellenőrizni, s a keze „véletlenül” a
tusos üveghez ér, a tus végigfolyik a rajzon, Staszi elnézést
kér, segít a tust a rajzról leönteni úgy, hogy oda is jut tus,
ahol eddig nem volt. A diáknak pedig azt mondja: „Kollega
úr! Ami nem kell, azt vakarja ki! De ezt a lapot kell beadnia!”
Stasney professzor 1971. szeptember 28-án halt meg, temetése október 4-én volt. Az Erdészeti és Faipari Egyetem
aulájában ravatalozták fel, innen kísérték utolsó útjára családtagjai, rokonai, az egyetem oktatói és hallgatói. Egykori
lakóházán az emléktáblát 2017-ben unokája, Petrássy Márta
és a Soproni Városszépítő Egyesület állíttatta.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Március 10., kedd 16.30, Széchenyi István
Városi Könyvtár
Tavaszhívogató – Kerekítő manóval, mondókákkal,
hangszerjátékkal és sok-sok mozgással.
Foglalkozásvezető: Szabó-Bellán Tímea

A Soproni Egyetem botanikus kertje
Március 10. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: Kui Biborka a Soproni Egyetem és az
Endrológiai Alapítvány munkatársa

Széchenyi Casino
Március 11., szerda 17 óra, Soproni Széchenyi István
Gimnázium
A tudomány nem elég, hogy megmentsük a Földet:
pásztoroktól tanul az ökológus címmel Molnár Zsolt, az
MTA doktora, Pro Natura-díjas etnoökológus előadása

A MAORT-per
Március 11. 18 óra, Pedagógusok Soproni
Művelődési Háza
Szabotázs a népi demokrácia ellen? Dr. Soós István
Phd. előadása

Soproni udvarok
A Kunt Ernő Munkácsy-díjas festő emlékre
összeállított kiállítás március 7-ig látható a bánfalvi
fiókkönyvtárban
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Az északnyugati városrészben élők fellélegezhetnek

Új tehermentesítő út
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint az északnyugati elkerülőút az Ágfalvi úttól indulva (a Hirschler üzem közeléből) az
M85-ös gyorsforgalmi utat Sopron-nyugat csomópontnál éri el. Az átadás határideje 2024 nyara.
M85: látványos útépítés címmel február 19-én számoltunk
be arról, hogy jól és ütemezetten halad a gyorsforgalmi út
megépítése. Emellett elkezdődött a munka az úgynevezett V. szakaszon, azaz a Sopron–Tómalom (Fertőrákos)
csomópont és Sopron országhatár közötti részen. A soproniak számára azonban az is fontos, hogy elkészüljön az
úgynevezett északnyugati elkerülőút. Amint ez megvalósul, több ezer, ebben a városrészben, illetve Ágfalán élő
család számára lesz könnyebb a közlekedés, illetve ezáltal
csökken a forgalom a belvárosban is.
Lapunk az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt.-nél megtudta: az új út 3,6 kilométer hosszú lesz. Az

egyik végpontja az Ágfalvi út, a másik pedig az M85-ös
gyorsforgalmi út Sopron-nyugat csomópont, illetve a 84es főút találkozása. Éppen ott, ahol az alagút is lesz majd.
A Nyugat-majori útnál, a Somfalvi útnál és az Ágfalvi útnál
körforgalom is épül a kétszer egysávos úton. Az Ausztria felé
haladó vasútvonalnál pedig szintbeli átjárót alakítanak ki.
A kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése. A szerződés nem tartalmaz részhatáridőket, a szükséges hatósági
jóváhagyások megszerzését követően bármikor elkezdődhet az útépítés. A befejezési határidő 2024. június vége.
– Az országos közutakat kezelő Magyar Közút Zrt. és az önkormányzati utakat fenntartó soproni önkormányzat engedélyezési tervhez adott kezelői hozzájárulásában előírta,
hogy az építési forgalom nem haladhat a meglévő úthálózaton, hanem a megépülő új nyomvonalon – közölte Hideg
András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója. – A tervek szerint az alagút egyik nyílásán keresztül szállítanák az építési
anyagokat az országhatár felőli oldalra. Az alagútból kitermelt talajt pedig az elkerülőút építéséhez használnák fel.

Az élmények birodalma

Sok érdeklődő kereste fel a soproni standot az Utazás 2020 kiállításon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is népszerű volt
a soproni stand az
utazáskiállításon.
A Hungexpo Budapest Vásárközpontban rendezték meg február
27. és március 1. között az Utazás
2020 kiállítást. A programon 40

ország több mint 250 kiállítója
várta az érdeklődőket 20 ezer
négyzetméteren.
– Sopron közös standon jelent
meg Hegykővel, a Fertő-táj világörökséggel, a Fertőrákosi
Kőfejtő és Barlangszínházzal
– tájékoztatta lapunkat Kovács-Gazdag Nikoletta, a Sopron Régió Turisztikai Központ

Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Elhoztuk a 2020-as eseménynaptárt, melyben megismerhetik
az érdeklődők a régió turisztikai rendezvényeit. Az új imázskiadványokat és várostérképet
is bemutattuk, egy kis finomsággal és nyereményjátékkal is
kedveskedtünk a hozzánk fordulóknak. A kiállításon fontos

megjelenni, hiszen a személyes kapcsolatépítés rendkívül
hatékony. Ilyenkor van lehetőségünk megszólítani a belföldi
turistákat, és bemutatni a régió
nevezetességeit.
Az Utazás 2020 kiállításra látogatók száma elérte a 40 ezret.
Az eseményt a Budapest Boat
Show-val együtt rendezték meg.

Díj a gazdasági teljesítményért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a vá
ros legrangosabb ki
tüntetéseit. 2019-ben
az Ifj. Flandorffer Ig
nác-díjat Mizser Gyu
lának ítélték oda.
Az Ifj. Flandorffer Ignác-díjat a
város gazdasági életében, gazdasági fejlődésében kiemelkedő
szerepet játszó, kimagasló gazdasági eredményeket elérő magánszemély kaphatja. 2019-ben
Mizser Gyulának ítélte oda az
elismerést a képviselő-testület.
Mizser Gyula munkáját a Magyar Selyemipari Vállalat Győri
Csipkefüggönygyárában kezdte, majd a soproni Ciklámen
Ruhaipari Vállalatnál dolgozott. 1996-tól nyugdíjazásáig
a Sopron és Vidéke Ipartestület ügyvezető titkára volt. Igazi
közösségi ember, aki a tettekben és nem a szavakban hisz. Az
iparosok érdekképviseletében
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Hinni
egymásban
Horváth Ferenc jegyzete
Olvasom, hogy újra népszerű honfi
társaink körében a házasság. Az el
múlt évben – november végéig – 62 ezer házasságot
kötöttek, ami 27 százalékkal több, mint a 2018-as év
ben. Ennél is érdekesebb adat, hogy 2010-hez képest
több mint 80 százalékkal nőtt a házasságkötések szá
ma. Biztató, hogy a válások esetszáma viszont nem
emelkedett. A magyar fiatalok tehát hisznek ebben
a párkapcsolati formában, amely a családok alapját
képezi. Ismert, hogy a kormány számos intézkedés
sel segíti a házasság
„Egy nő és egy férfi
kötést, a családalapí
tást. Az átgondolt és
egymás iránti köterendre újabb elemek
lezettségvállalása,
amelynek alapja a sze- kel bővülő rendszer ma
relmet is felülíró szere- már példaként szolgál
tet, és amelynek ered- több ország számá
ra. Egy nő és egy fér
ményeként létrejöhet
fi egymás iránti kö
egy család, a legnatelezettségvállalása,
gyobb vállalás az élet- amelynek alapja a sze
ben. És a legnagyobb
relmet is felülíró szere
boldogság is a sok-sok tet, és amelynek ered
buktató ellenére vagy ményeként létrejöhet
inkább azokkal együtt.” egy család, a legna
gyobb vállalás az élet
ben. És a legnagyobb boldogság is a sok-sok bukta
tó ellenére vagy inkább azokkal együtt. Előre persze
senki sem tudja megmondani, hogy miképpen alakul
a jövendő. Előfordul, hogy nincs más út, mint a válás.
Ez történt az egyik olvasónkkal is, akit – elmondása
szerint – már évekkel ezelőtt elhagyott a felesége, és
aki attól a barátjától kért segítséget, akinek korábban
éppen ő segített hasonló helyzetben. A történet aztán
furcsa kanyart vett, mert a barát addig-addig próbál
ta rábeszélni az asszonyt, hogy béküljön ki elhagyott
férjével – míg össze nem jöttek… Itt véget is érhet
ne a történet, ha az elhagyott férjet nem mardosná
még napjainkban is a lelkiismerete, hogy megtett-e
mindent a családjáért, ha a feleség az új kapcsolat
ban felhőtlenül boldog lenne, ha a kislányukat nem
viselte volna meg máig hatóan a huzavona. Mert a
válásnak a gyermek lett a legnagyobb vesztese. Az
apa szerint, míg együtt éltek, felszabadult és boldog
volt. Bár ma is kitűnő tanuló – mondotta –, de lénye
megváltozott. Visszahúzódó, szótlan, magába zárkó
zó lett. A történetet így megismerve, úgy érzem, ez a
házasság talán még megmenthető lett volna, ha az
indulatok lecsillapodnak, ha átgondolják, hogy mivel
is jár nemcsak rájuk, hanem gyermekükre nézve is a
kötelék hivatalos felbomlása.
Tudom, lehetnek olyan esetek, amikor jobb válni, mint
marakodva, másoknak bánatot okozva együtt ma
radni és „színlelni boldog házasságot”. De azt is tu
dom (már), hogy semmi és senki nem okozhat annyi
örömöt és büszkeséget, mint a gyermekünk. Értük
lehet és kell is, hogy néha megalkudjunk, hogy néha
feladjuk önön boldogságunk egy kis darabkáját, an
nál is inkább, mert sokszorosan visszakapjuk. Ha nem
is azonnal, de az évek soron biztosan. Jó lenne ezt
minden fiatalnak elmondani. Elmondani, hogy hin
niük kell egymásban, hiszen nem véletlenül válasz
tották egymást. Elmondani, hogy igazi megnyugvást
úgyis csak akkor lelnek, ha együtt mosolyoghatnak
gyermekükre.

›

RÖVIDEN

Új pelenkázók a gyógyközpontban

Mizser Gyula a hűség napon vette át az elismerést a város vezetőitől
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

elévülhetetlen a munkája. Szívügye a szakképzés, melyet az
ipartestületi munkáján kívül
végzett. A hozzáforduló iparosokat naprakész információkkal
látta el, hatékonyan vett részt

Az egyik vezető soproni faipari cég a társadalmi szerep
vállalásának jegyében hat pelenkázót és a hozzájuk való
matracokat adományozott a Soproni Gyógyközpontnak.
Az elmúlt heti átadáson részt vett dr. Tóth Gergely Péter, a
csecsemő- és gyermekosztály vezető főorvosa, Gedéné
Hadarits Ilona vezető főnővér, valamint a vállalkozás kép
viseletében Nardai-Szakály Emese ügyvezető igazgató.
Az eseményen elhangzott: az új berendezéseknek kö
szönhetően kényelmesebb, komfortosabb, újszerűbb esz
közökön történik a kisgyerekek ellátása.

Rendőr nyugdíjasok évértékelője
a munkavédelmi szabályozások elkészítésében. A nevéhez
köthető számtalan iparosbál,
sportnap, borverseny. Rendszeresen tartotta a kapcsolatot az
önkormányzattal, ahol a Helyi

Érdekegyeztető Tanács munkájában is részt vett. Mizser Gyula a díjjal járó pénzösszeget
felajánlotta a Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért
Alapítvány részére.

Megtartotta évértékelő közgyűlését a Soproni Rendőr
Nyugdíjasok Baráti Egyesülete az elmúlt hétvégén. Az
összejövetelen, amelyen részt vett Stöckert Tamás ön
kormányzati képviselő is, elhangzott: a tagoknak sikerült
megoldaniuk a szervezet legnagyobb problémáját, a lét
szám csökkenését. Jelenleg 60 tagja van az egyesületnek.
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Soproni Szemle: idén két tematikus szám is megjelenik

Városszépítő közgyűlés

2020. március 4.

Megye önkéntese díj
dr. Varga Máriának
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén is meghirdette a 2019.
év „Megye önkéntese díjat” azzal a céllal, hogy köszönetét fejezze ki mindazoknak, akik önkéntesként segítik megyénkben
egy-egy szervezet munkáját.
Az ünnepségen dr. Pető Péter,
a megyei közgyűlés alelnöke és
dr. Báthy Andrásné, a Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője mondott köszöntőt, majd
átadták az elismeréseket.
Dr. Varga Máriát, a soproni
növényvédelmi szakembert
környezetvédelem kategóriában díjazták. Méltatásában

kiemelték: egész évben fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy
Sopron szebb, virágosabb és élhetőbb legyen. A tiszta környezet kialakításáért és megtartásáért csoportot szervezett,
akikkel rendszeresen takarítják a város köztereit. Meggyőződése, hogy példamutatással
el lehet érni, hogy embertársainknak és a felnövekvő fiatal
nemzedéknek igényévé váljon
Sopron zöldövezeteinek, parkjainak, tereinek tisztasága. Havonta előadásokat tart fiatalok,
idősek részére azzal a remén�nyel, hogy sokan követik példáját, és részt vesznek a természet
ápolásában.

A volt megyeháza dísztermében gyűltek össze a Soproni Városszépítő Egyesület tagjai, megtartották az éves
közgyűlést FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Elfogadták az éves beszámolót, bemutatták a
terveket – megtartotta éves rendes közgyűlését
a volt megyeházán a városszépítő egyesület.
Első napirendi pontként az
egyesület elnöke, dr. Józan Tibor számolt be a tavalyi, jubileumi évben elvégzett munkákról,
ezt követte a felügyelőbizottság
beszámolója, majd a közhasznú
jelentés elfogadása. Jogszabályi változások miatt az egyesület alapszabályát is változtatni

kellett. Dr. Boronkai László és
dr. Rumpf János elnökségi tagok lemondása miatt helyükre titkos szavazással dr. Molnár
Lászlót és Varga Jenőt választotta meg a tagság. Dr. Bartha
Dénes, a Soproni Szemle Alapítvány elnöke a periodika
anyagi helyzetéről számolt be,

valamint bejelentette, hogy
2020-ban két tematikus szám
megjelentetését tervezik, melyek közül az egyik az elmúlt évben elhunyt Dávid Ferenc Pro
Urbe-díjas művészettörténész
soproni munkásságával foglalkozik majd, a másik pedig a jubileumi konferencián elhangzott
előadások anyagát tartalmazza.
– 2020-as feladataink között
kiemelt fontosságú az áprilisban megrendezendő Flandorffer-emléknap, amelyhez kapcsolódóan alapító elnökünk

Takarékoskodjunk
az energiával!

Ha a fűtést 3–4 fokkal lejjebb csavarjuk, akkor akár harmincszázalékos
energiamegtakarítást is elérhetünk FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

Egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthe
tő a háztartások energiafelhasználása – erre
figyelmeztet a szakember a március 6-i ener
giatakarékosság világnapja alkalmából.
– Bár már egyre többen figyelnek a témára, szerintem minden háztartásban tudnék olyan
területet találni, ahol lehetne
még takarékosabban felhasználni az energiát – emelte ki
Németh Gábor, a Soproni Egyetem Simonyi-karának egyetemi docense. – A legegyszerűbben megvalósítható, ha a fűtést
24–25 fokról 20–21-re csavarjuk. Ezzel akár harmincszázalékos energiamegtakarítást is
elérhetünk, így kevesebbet is
kell fizetnünk. Az energiatakarékossággal együtt rendszerint
csökken a károsanyag-kibocsátás is, vagyis sokkal környezetkímélőbbé válik a háztartásunk.
Az energiatakarékosság egyik
módja az energiahatékonyság

növelése. Ennek jegyében
már sok háztartásban lecserélték a hagyományos izzókat
LED-lámpákra.
A házak megfelelő szigetelése is kulcskérdés – mutatott rá
a szakember. Az ingatlan hőtechnikai korszerűsítésével
sok energia spórolható meg,
egy jól kialakított szigeteléssel csak a lakóteret fűtjük, nem
az „utcát”. Ugyancsak hasznos egy esetleges kazáncsere,
mert a nagyobb hatásfokú kazán esetében kevesebb bemenő energia szükséges ugyanazon mennyiségű energia és
ugyanolyan komfortfokozat
előállításához. A gáz- vagy villanybojlerek évenkénti ellenőrzése is megtérül, a lerakódott

vízkő ugyanis nagymértékben
rontja ezek hatásfokát. Ha a sima kerámialapokat indukciós
főzőlapokra cseréljük, szintén
növeljük az otthonunk energiahatékonyságát. Ha kuktában
főzzük meg az ételt a hagyományos lábas helyett, ez még inkább fokozza a hatékonyságot
időben, energiában és költségekben egyaránt. – Ha valaki
újonnan épülő családi házat
tervez, annak érdemes geotermikus–hőszivattyús rendszert
alkalmaznia napelemes rendszerrel kibővítve – javasolta az
energetikai szakember –, hiszen
így egy energiatakarékos, környezetbarát megoldás jön létre.
Németh Gábor egy közös
felmérést is készített hallgatóival együtt, amelyből kiderült:
a családokban a közlekedésből
fakadó energiafelhasználás a
legnagyobb. Ennek a csökkentése érdekében az egyetemi
oktató városon belül, amikor
csak teheti, elektromos rollerrel közlekedik.

sírját is szeretnénk rendbe tenni, valamint kezdeményeznénk,
hogy az a Nemzeti Sírkert része
legyen – jelentette be dr. Józan
Tibor elnök. Szintén az elkövetkező időszak feladatai közé sorolandó dr. Faragó Sándor prorektornak az a javaslata, hogy az
1919-ben kivégzett Szántó Róbertnek és Fennesz Rezsőnek a
Szent Mihály-temetőben 1948ban lerombolt síremlékét polgári kezdeményezéssel, a Soproni
Városszépítő Egyesület támogatásával helyreállítsák.

Dr. Varga Mária egész évben azért dolgozik, hogy
Sopron szebb, virágosabb és élhetőbb legyen
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Biztonságos játszótér
A közelmúltban készült el az új játszótér
Sopronban, az Ágfalvi úti lakóparkban. A kialakítás mintegy 24 millió forintos költségét az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezte.
A Dorosmai János utca és Friedrich Károly
utca közötti, 1500 négyzetméteres területen egy komplex játszóhelyet építettek
meg. A gyerekek használhatják a nagy-, a
mini-, valamint mászóvárat, a faltörő kost,

›

a homokozót. De van fészekhinta, egyensúlyozó pálya és láncos híd is.
A közösségi célt szolgálja az öt pad és a szemetesedények kihelyezése is.
A játszóeszközök balesetmentes használatának biztosítása érdekében gumilapokból
ütéscsillapítót alakítottak ki, emellett elvégezték a terület parkosítását is. A gyerekek
biztonságát szem előtt tartva a játszóteret
körbekerítették.

ZÖLD HÍREK

A vaddisznóproblémáról
Az Egészséges, embe
ribb környezetért és a
Virágos Sopronért ren
dezvénysorozat követ
kező eseményét március
11-én, szerdán 17 órától
tartják a Lignum látoga
tóközpontban. Dr. Varga
Mária növényvédelmi
szakember köszöntő
je után prof. dr. Náhlik
András, a Soproni Egye
tem Rektora a vaddisz
nóprobléma: túlszapo
rodás, urbanizáció és
afrikai sertéspestis té
makörökben tart elő
adást. Dr. Józan Tibor,
a Soproni Városszépítő
Egyesület elnöke pedig
a 150 éves városszépítő
egyesület megemléke
zéssorozatának tanul
ságairól számol be. Köz
reműködik: Orbán Júlia
Radnóti-díjas versmon
dó, valamint Fodor Gá
bor fuvolaművész.

Az év emlőse
A Magyarországon őshonos
vidra nyerte el idén az év emlőse díjat, ezzel egyúttal a vizes
élőhelyek védelmének fontosságára is ráirányítja a figyelmet.
A vidra a menyétfélék családjába tartozik, remekül alkalmazkodott a vízi életmódhoz:
kitűnően úszik, köszönhetően
karcsú és áramvonalas testalkatának, valamint a lábujjai között
feszülő úszóhártyának. Ez a széles körben ismert és népszerű

emlős Magyarországon szinte
minden olyan élőhelyen előfordul, ahol alkalmas búvó- és
szaporodóhelyet talál magának.
Jellemzően a vízpart közvetlen
közelében, maga ásta kotorékokban, vízparti fák gyökerei között
vagy nádasokban él. Táplálékát
is a vízből nyeri: a kisebb halakat úszás közben kapja el, de
zsákmányul ejt kagylókat, vízi rovarokat, lárvákat és rákokat egyaránt.
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Tücsöklakodalom
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész zenekaros mesekoncertjét, a Tücsöklakodalmat tűzte műsorra
a Soproni Petőfi Színház. A gyerekbérletes előadás premierjét
hétfőn tartották. Az előadásban
Molnár Anikó és Papp Attila
színművészek is részt vesznek.
A rendező a Jászai-díjas Pataki

Szarka Gyula
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

András, a dramaturg Németh
Ervin, a koreográfiát pedig Sipos Ferenc állította össze. Az
első előadás előtt tartott színházi sajtónapon Pataki András elmondta: a népdalfeldogozásokra épülő, a széles körű
együttműködés keretében létrejött produkció egész márciusban műsoron lesz. Ezt követően
pedig országjárásra indulnak.
Szarka Gyula kiemelte: van
igény az olyan jellegű, gyermekeknek szánt színpadi művekre, amelyekben megjelenik
a népzene, annak átdolgozása,
valamint az egyetemes magyar
kultúra. Fő céljuk, hogy már
kiskorban megszerettessék a
színházat.
A mostani műsorban nem
csupán a zene lesz a főszerepben, hanem megismerkedhetnek a gyerekek a lakodalmi
szokásokkal – követve a Tücsökvőfély és a Tücsöknyoszolyólány vendéghívogató útját
egészen a mulatságig –, és természetesen a közös éneklés sem
maradhat el.

Együtt alkotni jó
Márciusban folytatódik az Ariadné műhelye a Macskakőben. A foglalkozásoknak két éve adott otthont a Soproni Múzeum gyermekmúzeuma. M. Horváth Adrienn
néprajzkutató, Waldorf kézimunkatanár nemezelőkurzusa után fonó workshopot szerveznek szombat délutánonként.
A március 21-i alkalom témája: fonás rokkán, annak működési elve, rokkatörténelem (hogyan szúrta meg magát Csipkerózsika, Leonardo da Vinci találmánya, amivel újította a fonás technológiáját). A résztvevők fonnak
majd különböző felépítésű rokkákon, egyszerűbb gyapjú- és fonalfestési eljárásokat tanulhatunk növényi és
vegyi festékkel.
Jelentkezni lehet Martos Virágnál: macskako.sopron@
gmail.com vagy 99/791–322.

A barlangszínházban is fellép a Győri Filharmonikus Zenekar

Kékfrankos koncertek

Az újítással a meglévő Liszt Ferenc hangversenybérlet mellett a soproni közönség számára könnyedebb
koncertsorozatot is kínál a Győri Filharmonikus Zenekar FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Győri Filharmonikus Zenekar
idén nyáron újraindítja a népszerű,
soproni Kékfrankos hangverseny
bérletét a barlangszínházban. Az
első koncert nyár elején lesz, amelyen soproni
kórusok is fellépnek majd.
A Győri Filharmonikus Zenekar fertőrákosi barlangszínházba meghirdetett koncertsorozatáról az elmúlt csütörtökön
tartottak sajtótájékoztatót a
Liszt-központban.
– Öröm és megtiszteltetés,
hogy Győri Filharmonikus Zenekar mint nemzeti besorolású zenekar újabb programmal
látogat Sopronba – hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián polgármester. – Városunkban gazdag
a kulturális kínálat: van színház,

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1980
Hamarosan megnyílik
a Bányászati Múzeum
Hónapokon át tartó, aprólékos
feltáró munka után a napokban fejeződött be a Sopronban
székelő Központi Bányászati
Múzeum rekonstrukcióinak
utolsó fázisa, az első emeleti
barokk szekkók felújítása. (…) A
restaurátorok, Pintér Attila és
Rády Ferenc, illetve a munkát
irányító Dávid Ferenc művészettörténész vagy tucatnyi
festékréteg alól varázsolta elő
az eredeti falfestményt, amely
feltehetőleg az 1740-es években
készült. (…) Mi lesz a rendeltetése az impozáns barokk szobáknak? Amint azt kérdésünkre
válaszolva Molnár László múzeumigazgató elmondta, a két
barokk szoba ad majd otthont
a múzeum ötvösremekeinek,
valamint a tizennyolcadik században indult magyar bányászati felsőoktatás történetét
bemutató dokumentumoknak.
Hosszú évek szünetelése után
májusban nyitja meg kapuit a
múzeum a nagyközönség előtt.
(Kisalföld)

1940
Véres farsang
Fertőrákoson, bár a farsang
már elmúlt, egy társaság csak
a minap fejezte be sörösüvegbombázással és holmi késharccal. A virtusos verekedőket most a felcserek foltozzák,
s azután a soproni törvényszék
előtt folytatják majd a táncot,
s remélhetőleg végre befejeztetik velük a véres farsangot.
(Magyarság)

Finn–magyar est
Sopronban
A finn Vöröskereszt javára a
soproni városi színházban
vasárnap finn–magyar estet
rendeztek, amelynek során a
közönség tüntető melegséggel
vette körül Onni Talas budapesti finn követet és feleségét.
Pogátsa József felhívására a
közönség egyperces néma felállással hódolt az elesett finn
hősöknek, majd SopronyiThurner Mihály polgármester
üdvözlő szavai után Onni Talas
követ mondott beszédet, amelyet Podmaniczky Pál báró tolmácsolt. (Függetlenség)
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1900
Csanády ezredes
házassága
Fényes esküvő volt ma
Sopronban. Az ott állomásozó
48. gyalogezred parancsnoka,
Csanády Arthur, a közös hadsereg legfiatalabb s minden
bizonnyal legrokonszenvesebb ezredese ma vezette oltár
elé Simon Ödön főispán és neje,
született Karcsay Atala leányát, Simon Alice kisasszonyt.
(Budapesti Napló)

Hercegi keresztelő
Sopronban
Schaumburg Lippe herceg leányát ma keresztelték Stefánia,
Alexandra, Hermina, Thyra,
Xenia, Bothild és Ingeborg
nevekre. A keresztanya, Stefánia
özvegy trónörökösné influenzában szenved, miért a keresztelőn nem jelenhetett meg.
A másik keresztanya Thyra
Cumberland hercegné tartotta
a kis hercegnőt a keresztvízre. A
szertartást Brunner János lelkész végezte. Keresztelő után
diner volt. (Alkotmány)
Összeállította: Pluzsik Tamás

barlangszínház, szabadtéri előadások, kiállítások. A cél az, hogy
a jövőben is fenntartsuk, sőt, tovább bővítsük a minőségi kulturális lehetőségeket.
Pataki András, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nagy reményeket fűz a júniusban
kezdődő és szeptemberig tartó háromalkalmas koncertsorozathoz. Ezek az események
nemcsak a helyieknek, hanem
az ide érkező hazai és külföldi

turistáknak is minőségi szórakozást nyújtanak.
– A rendhagyó koncertsorozat helyszíne a fertőrákosi barlangszínház, az előadások este
nyolckor kezdődnek – tette hozzá Ősz Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese. – Az első koncert június 13-án
lesz: Carl Off Carmina Burana című kultikus műve csendül fel.
A zenekart a soproni színház zenei vezetője, Oberfrank Pál vezényli, bemutatkozik két soproni kórus (a Sonitus Scarbantiae
Női Kar és a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus), valamint a színház gyerekkórusa is.
A következő állomáson, augusztus elsején „A tribute to John
Williams” koncerten a világhírű alkotó legismertebb szerzeményeiből válogat a győri társulat. Olyan filmek zenéit adják elő

egy különleges átiratban, mint
például a Schindler listája, a Jurassic Park, A cápa vagy éppen
a Csillagok háborúja. A bérlet lezáró programjának vezető szólistája Bogányi Gergely, aki Liszt
Ferenc I. zongoraversenyét adja
elő szeptember 5-én. A második
felvonásban felcsendül Dvorák
mesterműve, az Új világ című
szimfónia.
A társulat a kivételes zenei élmények mellett borbemutatóval is készül: a klasszikus zene
szerelmesei a Jandl borászat termékeit kóstolhatják meg.
Kóczán Péter, a Pro Kultúra kulturális igazgatóhelyettese elmondta: Győri Filharmonikus Zenekarral évek óta jó a
kapcsolat: a Liszt-központban
rendszeresen tartanak hangversenyeket, amelyek a jövő évadban is folytatódnak.

Alkotó lélekröptetés
MADARÁSZ RÉKA

Ingyenes művészet
terápiás foglalkozást
tartott a közelmúlt
ban Pintér Zsuzsa tex
tilművész a Soproni
Képzőművészeti Tár
saság tagjainak.
Hét résztvevő – véletlenszerűen csupa nő – ment el Pintér
Zsuzsa bemutató foglalkozására. Majdnem mindenki hallott már a művészetterápiáról,
és Zsuzsát is ismerték mindannyian. A bevezető beszélgetést ellazításképpen spirális
mandalakörök rajzolása követte. A mozdulatok monotonitása már önmagában képes
volt elröpíteni a rajzolók lelkét.
A zene- és vershallgatással fűszerezett relaxáció után jött a
főalkotás: montázstechnikával
dolgozott mindenki.
– A foglalkozások az évszakra való ráhangolódáson keresztül segítik a mindennapjainkat – mesélte Zsuzsa. – A tél és

A Soproni Képzőművészeti Társaság tagjai lelkesen
vettek részt a művészetterápiás foglalkozáson
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

tavasz közötti átmenet mindig
nagyon nehéz, mert nem egyszerű elengedni azokat a dolgokat,
amelyek kötnek bennünket. Ha
viszont ezt nem tesszük meg, a
szívünkben és a lelkünkben nem
tudunk helyet csinálni az újnak.
A montázstechnikával készült művek is árulkodtak arról, hogy ki hogy van a változással. A művészetterápia arra
inspirál, hogy meg merjük tenni, amihez egyébként nem

lenne bátorságunk, miközben magunkról és egymástól
is tanulunk.
– Számomra az volt az egyik
legérdekesebb része a néhány
órának, amikor elmondhattuk a
gondolatainkat egymás alkotásairól – osztotta meg velünk tapasztalatait Szabó Katalin képzőművész. – Az ellazulás azért is
volt fontos, mert így rá tudtunk
találni a saját középpontunkra,
és a belsőnk vezette a kezünket.

Egy nap az élvezetes énekórákért
Az iskolai kórusok vezetéséhez és a tanórák
színesítéséhez is kaptak tanácsokat a pedagógusok február 29-én a Hangról hangra szakmai napon Sopronban. Az 5. Szólam
Alapítvány és a Magyar Kórusszövetség kö-

zös programján több mint félszáz tanár vett
részt Debrecentől Zalaegerszegig.
A program célja az volt, hogy jó gyakorlatokat mutasson be, és eszközöket, módszereket adjon pedagógusok kezébe.
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Mind a két soproni együttes nyert hazai pályán a hétvégén

Női kézi
labda-vb

Sikeres tavaszi focirajt
PÁDER VILMOS

A megyei I. osztályú labdarú
gó-bajnokságban is elkezdődött
2019–2020-as év tavaszi szezonja.
Városunk mindkét klubja komoly
célokat tűzött ki.
A listavezető SC Sopronnál
„most vagy soha” hangulat uralkodik, ugyanis a Káposztás utcai
legények bajnokok szeretnének
lenni. A SFAC együttesénél a lét a
tét, vagyis a bent maradás a cél.
A játékosok ennek szellemében
indultak harcba a hétvégi rajtnál. A szurkolók nagy örömére
mindkét együttes hazai pályán
győzelemmel rajtolt. A nagyobb
szenzációt a SFAC együttese
okozta, mivel másfél év keserű
pirula után ismét érezhették a
fiúk a győzelem ízét. Az elmúlt
16 fordulóban mindössze 5 gólt
rugó együttes most egy mérkőzésen szerzett 3 találatot, ráadásul a Gyirmót II. ellen. Katona
Sándor tanítványai győzelmükkel megkezdték a felzárkózást
a tabellán.
A listavezető SC Sopron hozta
a kötelezőt, 2–0 arányban győzött az Öttevény együttese ellen. Horváth Csaba vezetőedző
fiai nagyon akartak, küzdöttek,
de játékukba néha hiba csúszott.
Az első gól után megszűnt a görcsös akarás, s végül a szurkolók
nagy örömére magabiztos győzelem született.

A két klub szakembereinek
a következő a véleménye a
mérkőzésekről:
Horváth Csaba, az SC Sopron vezetőedzője: – Nagyon jó
felkészülés után kezdtük a szezont, és ez magával hozta az indulási nehézségeket. A lényeg,
hogy győztünk, s a folytatásban
is ugyanezt várom a játékosaimtól. A következő fordulóban
rangadót játszunk Kapuváron,
nyílt játékot, soproni győzelmet
várok, s egy sportszerű találkozót. Nem szeretnék megbántani senkit, de a stadion gyepszőnyege erősen kifogásolható.
A rossz talajú pályáról a gondnokok nem tehetnek, mindent
elkövettek azért, hogy azt jó állapotban használhassuk, de sajnos áldozatos munkájuk nem
hozott eredményt.
Katona Sándor, a SFAC vezetőedzője: – Megleptük nagynevű ellenfelünket, nagyon agres�szívan és tudatosan játszottunk,
igazi csapat voltunk. Nagy öröm
az első győzelmünk megszerzése, hiszen másfél éve nem nyertünk bajnoki találkozót. Hurráhangulat természetesen nincs,

Az SC Sopron 2–0 arányban győzött hétvégén az Öttevény ellen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

de annak örülök, hogy egy jó
baráti közösség alakult ki. Az
új igazolások sokat jelentettek,
a felkészülés alatt az edzési látogatottság az elmúlt éveknél
sokkal jobb volt. Bizakodom,
hogy jobb csapat leszünk, mint
a múltban, de hogy ez mire lesz
elég, azt előre nem tudom. A 2.
fordulóban szintén hazai pályán

a Vitnyéd együttesét fogadjuk,
és nem feltett kézzel megyünk
a „harcba”. Bizonyos fokig szerencsések vagyunk, mivel kieső zónában tartózkodó riválisaink mind Sopronba jönnek, a
nagyokhoz viszont megyünk.
Sérültünk nincs, kispadunk is
hosszabb lett, sajnos munkahelyi gondok adódnak, mivel

›

LELÁTÓ

Tollaslabda
Március 7., szombat 10
óra, vendéglátó iskola
Országos csapatbaj
nokság – 2. forduló

Teke
Március 7., szombat 14
óra, Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Lauf BTK
Március 8., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Scarbantia SE
– Postás SE

Kosárlabda
Március 7., szombat 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Falco KC
Szombathely
Március 8., vasárnap 18 óra, Krasznaisportcsarnok
Soproni MAFC
– DEAC U23

Vitorlás bál
A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség az elmúlt hétvégén
tartotta hagyományos bálját. Ennek keretében osztották ki a Fertő Kupákat
is. Az optimistek aranyérmese Jandl Rómeó lett, a
laser kategória legjobbja
Maráczi Barna, a finn hajóosztály győztese K
 ántor
Zsigmond, míg a kalózok között Gmeiner István, Kő Tamás bizonyult a
legjobbnak.

több játékosom délutáni műszakban dolgozik.
Ábrahám Tibor, a SFAC elnöke: – Gratulálok a fiúknak, ez
csak a kezdet, remélem, még sok
örömben lesz részünk. Valószínű lesznek megtorpanások, de
ezeket is pozitívan kell feldolgoznunk. Sok örömet szeretnénk szerezni szurkolóinknak.

›
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Magyarország rendezheti
a 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot – döntött
kairói ülésén a Nemzetközi
Kézilabda Szövetség tanácsa. A 32 csapatos tornára a
tervek szerint Budapesten,
Debrecenben, Győrben és
Tatabányán kerül sor.
– Talán sokaknak már kicsit megszokottnak tűnhet
a 2022-es férfi és a 2024es női Európa-bajnokság
rendezési jogának elnyerése után, hogy a 2027-es
női világbajnokságnak is
mi adhatunk otthont – közölte Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöke. – De ne feledjük,
hogy Magyarország önállóan legutóbb 16 esztendeje rendezhetett felnőtt
világversenyt kézilabdában, amikor a női Európa-bajnokságra került sor
nálunk, felnőtt vb pedig 25
éve volt hazánkban.
Azt megelőzően 1982-ben
rendezett egyedül vb-t az
ország, akkor a Szovjetunió
mögött a 2. helyen zárt a
csapat, 1995-ben pedig a
Koreai Köztársaság előzte
meg a magyarokat. A 2025ös férfi vb-t Horvátország,
Dánia és Norvégia közösen rendezi, 2027-ben pedig Németországban lesz a
torna. A 2025-ös női vb-nek
Németország és Hollandia
ad otthont.

RÖVIDEN

Tenisz-világranglista
Babos Tímea egy helyet rontva a 99. a női teniszezők leg
frissebb világranglistáján. A héten Lyonban szereplő já
tékoson kívül egyesben még egy magyar található a top
200-ban, Jani Réka a 196.
A rangsor élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty
áll, mögötte a román Simona Halep és a cseh Karolina
Pliskova következik.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
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 .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
Közútkezelés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 515-123
Soproni Szociális Intézmény  .   .   .   .   .   .   .   . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-361
Támogató szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  524-361
Családok Átmeneti Otthona  .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-362
Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat  .   .   .   .   .   . 116-123
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Török Zoltán: Mostantól a Magyar Kupa és a bajnokság mérkőzéseire koncentrálunk

Hosszabbítás minden fronton
RÁZÓ LÁSZLÓ

Hosszabbítás: ez volt a kulcsszó a
Sopron Basket életében az elmúlt
napokban. A klub tudatta, hogy a
szakmai stáb és Briann January is
meghosszabbította szerződését. Közben a FI
BA megbüntette a csapatot, amiért nem vállal
ta az olasz Schio elleni mérkőzést.
Az már az eddigi eredmények
alapján eldőlt, hogy a Sopron
Basket az első, a DVTK pedig
a második helyet szerzi meg
a női bajnokság alapszakaszában. Így valójában tét nélküli
meccset játszottak a felek vasárnap Diósgyőrben. A meccs
nem indult jól védekezés szempontjából: a soproniak szokatlanul sok, 30 pontot kaptak az
első etapban. Szünetre aztán
rendezte a sorokat Gáspár Dávid, a harmadik negyed azonban ismét a miskolciaké volt.
A hajrára megint beleerősített a vendégcsapat: Határ 14,
Dupree 17, az ezúttal is megállíthatatlanul kosarazó „Jeca”
Brooks pedig 29 pontot szerzett

a meccsen. Döntetlen után az
első hosszabbítás is egálra végződött. Jöhetett az újabb extra
játékidő, amelyben már látszott
a fáradtság a csapatokon. A végét aztán a Sopron bírta jobban,
az utolsó kosarat Dubei Debóra
szerezte. A végeredmény: Aluinvent DVTK Miskolc – Sopron
Basket: 91–95.
– Voltak hibáink, de Miskolcon mindig nagy eredmény a
győzelem. A szurkolók ismét
fantasztikus hangulatot teremtettek, és láthatták, hogy igazi,
vérre menő küzdelem zajlik a
pályán – mondta Gáspár Dávid
vezetőedző.
Március 5-én, csütörtökön ismét összecsap a két együttes:

A Diósgyőr ellen két hosszabbítás után tudott nyerni a Sopron Basket
FOTÓ: DVTK.HU

ezúttal semleges pályán, a Pécsett megrendezendő Magyar
Kupa negyeddöntőjében lépnek majd pályára. A döntőnek is beillő mérkőzés 15.30kor kezdődik.

GÁSPÁR DÁVID IS FOLYTATJA: A Sopron Basket az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette
be a csapat kulcsjátékosainak szerződéshosszabbítását. Múlt héten az is eldőlt, hogy a szak
mai stáb sem változik. Közölték ugyanis, hogy a következő szezonban is Gáspár Dávid lesz a
vezetőedző, segítője Laczka Miklós lesz. Az erőnléti edzői teendőket továbbra is Szegedi Ró
bert látja el, stáb szakmai mentora pedig jövőre is Stevan „Pista” Karadzic lesz. Török Zoltán
ügyvezető szerint ez a lépés is jelzi, hogy a klub elkötelezett a megkezdett munka folytatására.

Büntették
a Sopron Basketet
Mint arról lapunk is beszámolt,
a Sopron Basket klubvezetése
úgy döntött, hogy az Euroliga
utolsó csoportmeccsére nem
utazik el az olasz Schio elleni ös�szecsapásra, amelyet a FIBA által
ajánlott helyszínen, Szlovéniában rendeztek volna meg. Török
Zoltán elmondása szerint elővigyázatosságból nem szerettek
volna érintkezni olyan emberekkel, akik a koronavírus által

leginkább érintett észak-olaszországi területről érkeznek.
A soproni példa „ragadós”
volt: a bejelentést követően

néhány órával a lett TTT Riga vezetése is úgy döntött: nem utaznak és nem játszanak meccset
Szlovéniában a Velence ellen.
A nemzetközi szövetség tudomásul vette a két csapat döntését, azonban várható volt, hogy
itt még nincs vége az ügynek. És
nem is maradt el a retorzió: a FIBA döntése értelmében a Schio
– Sopron Basket meccset 20–0
arányban az olasz csapat nyerte, sőt, a magyar együttes még
a kiállásért járó egy pontot sem
kapta meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a soproni klubnak
véget ért a nemzetközi szereplés, hiszen így a 7. helyen végzett az Euroliga-csoportban,
ami nem ér továbbjutást.
– Minden eshetőséggel számoltunk a döntésünk meghozatalakor, érdemben csak az
idei Euroliga-sorozat lezárása
után szeretném kommentálni
a FIBA döntését – mondta Török
Zoltán ügyvezető. – Mostantól
a Magyar Kupa és a bajnokság
küzdelmeire koncentrálunk.

JANUARY SOPRONBAN MARAD: Szépen alakul a Sopron
Basket jövő évi csapata: több kulcsjátékos már elkötelezte
magát a 2020/2021-es szezonra, időközben pedig az is biz
tossá vált, hogy a csapat első számú irányítója, Briann Janu
ary is soproni színekben kosarazik jövőre. A klub közlemé
nye szerint January fél év alatt alapemberré vált Sopronban,
olyan játékosról van szó, aki tökéletesen illeszkedik a csapat
stílusához, és képes volt átvenni a klub filozófiáját.

Magyar bajnok karatés Felsőházban a fiatal

soproni pólósok

MUNKATÁRSUNKTÓL

Aranyérmet szerzett a Knock
Down Kyokushin Karate Magyar Bajnokság 85 kilogrammos súlycsoportjában Ferenczi
Csongor, a WAIDO Fight Academy versenyzője. A Magyar Karate Szövetség által rendezett
megmérettetésen négy küzdelmet kellett megnyernie a soproni versenyzőnek.
– Sok kisebb kupát tartanak év
közben a hazai karatesportban,
a magyar bajnokság azonban
egyértelműen a legrangosabb
megmérettetés, már csak azért
is, mert egy évben csak egyszer
rendezik meg – mondta Demeter Zsolt, a WAIDO Fight Academy-t működtető SMAFC Karate
Szakosztályának szakosztályvezetője. – Itt már óriási presztízse van egy-egy győzelemnek,
a 85 kilogrammban férfias, kemény küzdelem zajlik. Csongor
nagyon összeszedetten versenyzett, erős volt a keze a küzdelmekben, igazi férfiként gondolkodott, ez vezette el a magyar
bajnoki címig.
Demeter Zsolt hozzátette:
Ferenczi Csongor 12 héten át
készült a magyar bajnokságra, edzőtáborokban vett részt,
és a kiváló felkészülésnek köszönhető, hogy a fiatal soproni

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület gyermek III. (2007–08) csapata
Ferenczi Csongor (j) felért a csúcsra: tavalyelőtt
bronz-, tavaly ezüst-, idén pedig aranyérmet
szerzett a kyokushin karate magyar bajnokságon
karatéka nemcsak testileg, hanem fejben is nagyon erős volt
a küzdelmekben. A magyar

bajnoki cím azt is jelenti, hogy
a versenyző kvalifikálta magát
a grúziai Európa-bajnokságra.

Éjszakai családi túra a parkerdőben
Éjszakai családi mini túrát szervez március 7-én, szombaton 18.30-tól a Shotokan Tigrisek SE. A táv 5 kilométer, amely a Károlymagaslati útról indul (a Hotel Szieszta mellől) és a Dalos-kő érintésével a Károly-kilátó, Boszorkány tanösvény, Deákkút, Sörházdombi kilátó útvonalon halad. A kilátóból lehetőség lesz megtekinteni a város fényeit.
A túrát a résztvevők közösen teszik meg, lassú tempóban, fejlámpát használhatnak.
További információ a www.stse.hu oldalon.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület 2005–06os és 2007–08-as korosztályos csapatai is ki
harcolták a felsőházi rájátszást.
A Dunántúli Vízilabda Liga küzdelmeiben tavasszal is a legjobbak ellen pallérozódhatnak
a soproni fiatal pólósok. Matyuga-Kovács Rita, az SVSE vezetőedzője elmondta: nagyon
pozitív, hogy a liga élcsapataival – Szombathely, Tatabánya,
Pécs, Kaposvár – szoros meccseket játszanak a soproniak. A játékosok fejlődése egyértelmű,
ugyanakkor nincsenek könnyű
helyzetben.

– Bízom abban, hogy végül a
két korosztály 3 csapata közül
egy vagy több dobogós helyen
végez – hangsúlyozta Matyuga-Kovács Rita. – Bejutottunk a
felsőházba, de eléggé hullámzó
a csapataink teljesítménye. Ennek részben pszichés okai vannak, a jelenlegi létesítmény nem
túl alkalmas a pálya melletti beszélgetések lefolytatására, de
próbáljuk lelkileg is megfelelő
állapotba hozni a csapattagokat.

A vezetőedző hozzátette:
idén 7 különböző bajnokságban indultak, a csapatok többségétől azt várják, hogy kellő tapasztalatot szerezzenek a fiatal
játékosok.
– Az ob II-ben indítottunk
ugyan felnőtt csapatot, de alapvetően utánpótlás-egyesület vagyunk – tette hozzá a vezetőedző. – Sok gyerekegyüttesünk
van, esetükben nem az eredményesség az alapvető cél, hanem
az, hogy jó játékosokat képezzünk. Az egyesület sokat fejlődött az elmúlt években, ezzel
együtt szükség lenne a legkisebb korosztályaink létszámbeli megerősítésére.
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A Fenyő téri iskolában rendszeresek a hagyományőrző programok

Téltemetés Bánfalván
MADARÁSZ
RÉKA

A Sopro
ni Német
Nemzeti
ségi Általános Iskolá
ban húshagyó kedden
ünnepélyes kere
tek között eltemet
ték a telet. A farsangot
megszemélyesítő bá
but gyerekekből, ta
nárokból és szülőkből
álló menet vitte az is
kolától a Hajnal térig,
ahol tovább folytató
dott a mulatozás.
A Fenyő téri iskolában minden hónapban tartanak egy
nemzetiségi hagyományőrző programot, amelyet gyakran összekapcsolnak a bánfalvi eseményekkel, illetve a
Soproni Német Nemzetiségi
Önkormányzat rendezvényeivel. A német nemzetiségi hagyományokat elevenítették
fel a jelképes téltemetéssel is
– először négy évvel ezelőtt iskolai keretek között, az utóbbi
három évben pedig az intézményen kívülre is kivitték a
programot.

„Hűség és bátorság
csak olyan
emberek körében
tanyázik, akik tiszta
lelkiismerettel
vannak egymás
iránt: akiknek
mosolyába nincsen
kés göngyölve,
szavaik pedig nem
arra valók, hogy
a szándékaikat
eltitkolják velük.”
Sütő András

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Sütő András:
Anyám könnyű
álmot ígér

A lányok fiúknak, a fiúk lányoknak öltöztek, és egy farsangot jelképező bábut éneklés, kerepelés közepette
létrán végigvittek az iskolán, majd Bánfalva utcáin FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– Bánfalván az volt a szokás,
hogy a fiatalok a farsangot többnapos mulatozással búcsúztatták – mesélte Kende Judit német
nemzetiségi tanító, az esemény
főszervezője. – Éppen ezért nálunk is úgy zajlik a téltemetés,
hogy a lányok fiúknak, a fiúk

lányoknak öltöznek, és egy farsangot jelképező bábut éneklés,
kerepelés közepette létrán végigvisznek az iskolán, délután
pedig Bánfalva utcáin. Ezt követi a tréfás „bolondesküvő”.
Egy papnak öltözött kisiskolás
adja össze a párt, majd eltemeti

A Fáy-iskola Überraschung nevű csapata – Benke Norbert, Mikó Vivien,
Molnár Laura és Horváth Nóra FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

Második helyezést ért el a Fáy csapata a STAT
WARS elnevezésű országos statisztikai vetél
kedőn. A négy diák rengeteget készült a meg
mérettetésre, amelyen 150 induló csapat közül
sikerült dobogós helyre kerülniük.

›

A HÉT MOTTÓJA:

(Herder- és Kossuth-díjas
erdélyi magyar író)

Országos fáys siker

A Központi Statisztikai Hivatal
2013 óta rendezi meg középiskolás diákoknak szóló statisztikai
vetélkedőjét. A csapatok minden évben más-más témában
mérik össze elméleti tudásukat és gyakorlati ügyességüket:
az idei háromfordulós verseny
a „Mindennapi statisztikák”
témakörét járta körül. Az első
két fordulóban e-mailben kapott feladatokat kellett a nevezőknek megoldaniuk. Az eredmények összesítése alapján a
9–10. évfolyamosok közül 10
csapat, a 11. és magasabb évfolyamosok közül 6 csapat jutott
a budapesti országos döntőbe.
A Soproni Szakképzési Centrum
Fáy András Két Tanítási Nyelvű

2020. március 4.

Gazdasági Szakgimnáziumának
10.k osztályos csapata nem kisebb sikert könyvelhet el, mint
a dobogós második helyet.
– A döntőn tíz állomáson tíz
feladatot kellett megoldanunk,
melyekre 8–8 percünk volt,
a helyszínekre pedig térkép
alapján, egy másik csapat kísérőtanárával 2 perc alatt kellett
eljutnunk – mesélték az Überraschung nevű fáys csapat tagjai, Benke Norbert, Horváth Nóra, Mikó Vivien és Molnár Laura.
– Az STKH dolgozói vártak minket az egyes állomásokon. Kedvesek, figyelmesek és segítőkészek voltak mindannyian.
A változatos feladatok között
volt activity, szabadulószoba,

keresztrejtvény, egy négyfős
család költségvetésének a megtervezése, sőt még a Hosszú Katinka úszóversenyeiről készült
diagramra vonatkozó kérdésekkel is találkozhattak a résztvevők. Miután mind a tíz állomáson túljutottak, írniuk kellett
egy haikut (japán versforma)
minél több statisztikai kifejezés felhasználásával.
– Tudtuk, hogy jól teljesítettünk, mivel remekül össze tudtunk dolgozni, és a legtöbb állomáson a rendelkezésünkre
álló 8 percből még másfél–két
percünk meg is maradt – tették hozzá az összeszokott csapat tagjai. – A második helyezésen viszont meglepődtünk,
arra pedig főként nem számítottunk, hogy – az első helyezettel együtt – továbbjutunk a
nemzetközi döntőre.
A következő feladat egy videó
elkészítése lesz megadott témában, amit majd Luxemburgban
értékel a zsűri, a győztesek pedig
Budapesten vehetik át a díjakat.

a telet. A szereplőket a 4.a osztályból választottuk ki.
A farsangot megszemélyesítő bábut gyerekekből, tanárokból és szülőkből álló menet vitte
az iskolától az Ady Endre úton
át a Hajnal térig. Útközben több
házban is cukorkával kínálták

őket. A rendezvénysátorban a
4.a osztályosok mellett fellépett az iskola tánccsoportja is,
kiegészülve a bánfalvi ovisokkal
és a Kistestvér Tánccsoporttal.
A dínomdánom tovább folytatódott, mindenki remekül
érezte magát.

Így írok én...
Idén is meghirdette az
Így írok én... című irodalmi pályázatot a Pro Kultúra. Ezúttal is a Sopron
és környéke 10–14 éves
diákjainak munkáit várják az alábbi kategóriákban (szabadon választható
címmel): vers, mese, elbeszélés, novella. Az írásokat A4-es méretű lapokon
lehet leadni, emellett kérik, hogy a pályaműveken
szerepeljen a tanuló neve,
értesítési címe, telefonszá-

›

ma, e-mail-címe, illetve az
iskola neve és az osztály.
Beküldési határidő: március 6., péntek, cím: Liszt
Ferenc Kulturális Központ
(9400 Sopron, Liszt Ferenc
u. 1.), Miszti Diána részére.
Az eredményhirdetést és
a díjkiosztást április 24-én
16 órától tartják a Lisztközpontban. További információ Miszti Diánától a
30/418–1337-es számon,
és a md@prokultura.hu
e-mail-címen kérhető.

RÖVIDEN

Ismerd meg a vízműveseket!
A víz világnapján nyílt napot tart a Soproni Vízmű Zrt. köz
ponti telephelyén (Sopron, Bartók Béla utca 42.). Márci
us 20-án, pénteken 8 órától várják a működési területen
lévő általános és középiskolák diákjait, valamint az óvodás
gyermekeket. A jelentkezési határidő március 6.
Az érdeklődők megismerhetik, miként működik a vízmű.
Az egyórás program alatt a résztvevők bejárhatják a te
lephely különböző állomásait, ahol ízelítőt kaphatnak a
tevékenységek fő folyamataiból.

Hermann Alice bál a VOLT jegyében
A VOLT Fesztivál hangulatát idézték idén a szervezők a
Hermann Alice Óvoda bálján. A GYIK Rendezvényházban
szombaton tartott program a szórakozás mellett a jóté
konyságról is szólt.
A szervezők minden évben egy fő irányvonalra építik fel
a mulatságot. Az idei esten minden a soproni fesztivált
idézte: a dekorációk, a műsor, a beléptetőrendszer és a
karszalagok egyaránt.
– A szórakozás mellett a rendezvénynek volt egy neme
sebb küldetése is. A felajánlásokból befolyt összegből
készségfejlesztő játékokat vásárolhatunk az óvoda gyer
mekeinknek – közölte Nádasné Erdei Andrea, a Hermann
Alice Óvoda vezetője.

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

Sütő A ndrás könyvének
keretét a Mezőség egyik
falujában, Pusztakamará
son, a szüleinek otthoná
ban készült feljegyzések
adják, s ebben a keret
ben egy egész korszak
– az ötvenes és hatvanas
évek – társadalmi és em
beri változásai megnyi
latkoznak, nemcsak helyi
érvénnyel, hanem orszá
gos, sőt európai távlatban
is. A könyv műfaji meg
határozása nem kön�
nyű; szociográfia, emlék
irat és regény egyszerre:
lírai följegyzések, családi
levelek és baráti beszélge
tések, visszaemlékezések,
anekdotaszerű történetek
váltakoznak benne.

Ez történt
Sopronban
180 évvel ezelőtt, 1840.
február 22-én Sopron vá
ros közgyűlése díszpolgá
ri oklevelet adományozott
Liszt Ferenc (1811–1886) ze
neszerzőnek.
150 évvel ezelőtt, 1870. feb
ruár 21-én hunyt el Sopron
ban ifj. Geiger Márton kosár
fonó, krónikaíró. 1807-ben
született.
75 évvel ezelőtt, 1945. feb
ruár 22-én hunyt el a sop
ronbánfalvi kényszermun
katáborban Jób Jenő író,
újságíró. Budakeszin szüle
tett 1896-ban.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálha
tó adatbázisból közöl rész
leteket lapunk.

2020. március 4.
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Közel száz elfogadott újítása van Horváth Istvánnak

EDUKÁCIÓ

Ne rémüljön meg, ha nem
hangzik ismerősen ez a szó!
Nem is maga a szó a fontos,
hanem a jelentése: oktatás…,
nevelés…, ismeretszerzés…,
készségépítés… Szörnyű,
de még egy jól csengő ma
gyar megnevezésünk sincs
az edukáció fogalmára, fo
lyamatára.
Elmagyarázni se egysze
rű, mit értünk, mit értsünk
edukáció alatt, pedig ha va
lamilyen betegséggel baj
lódunk (és ez főleg a tar
tós, élethossziglan teendőt
igénylő bajainkra igaz), ak
kor az alapkérdés az, hogy
értjük-e egyáltalán, mit je

›

lent ez a helyzet, és tudjuk-e
világosan, mit érdemes ten
nünk a kézben tartásáért
(és mit nem!). A tartós (szép
orvosi szóval krónikus) be
tegségeinket megfelelően
menedzselnünk kell min
den nap, sőt minden órá
ban (gondoljon például a
cukorbetegségre) ahhoz,
hogy ne okozzon plusz ba
jokat, következményeket,
szövődményeket. Szóval
ilyenkor nem elég a tablet
tákat lenyelni vagy a szuri
kat beadni…
Tanulni kell, mégpedig tisz
ta forrásból!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 4–10.

Március 4.,
szerda

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Március 5.,
csütörtök

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Március 6.,
péntek

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329-921

Március 7.,
szombat

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Március 8.,
vasárnap

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Március 9.,
hétfő

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Március 10.,
kedd

Sepia gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

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

KERESZTREJTVÉNY

Elkötelezett mérnöktanár
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk él
tető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hang
zanak Sarkady Sán
dor sorai a város him
nuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemze
dékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakad
tak Soprontól.
Horváth István Apáczai Csere-, Életpálya- és Millennium 2000-díjas mérnöktanár,
a több mint három évtizedes
múltra visszatekintő Schilling
János Alapítvány egyik alapítója és elnöke.
– Apai felmenőim Fertőszéplakról származnak, ahol annak
idején nagyon sok Horváth család élt – kezdte Horváth István.
– Egymást úgynevezett ragadványnevekkel különböztették
meg, így voltak például „dombi” vagy éppen „ámerikás” Horváthok, mi pedig a „Miklósok”.
Hivatalosan természetesen ezt
az előnevet nem használom, de
amikor elkezdtem rajzolni, megkülönböztetve magam sok-sok
névrokonomtól és pályatársamtól, a Miklós Horváth István művésznéven alkottam.
Az ősök mindnyájan molnárok voltak. – Sándor nagyapának hét gyermeke volt, akik
közül ketten, Kálmán és Lajos
nagybátyáim a nagy világválság

Horváth István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
idején „kitántorogtak” Amerikába. Mint a fiúk közül mindenki, ők is kitanulták a molnár
mesterséget, Cleveland környékén telepedtek le. Édesapám az
első világháborúban matrózként a legendás Szent István
csatahajón szolgált. 1918 júniusában éppen szabadságon volt,
amikor olasz torpedós gyorsnaszádok elsüllyesztették a Monarchia haditengerészetének

büszkeségét. Leszerelését követően Budapesten úri szabóként dolgozott.
– Édesanyám családja, a Pokker família a 18. században Hollandiából telepedett Eszterházára – folytatta Horváth István.
– Mint kiváló útépítő szakemberek ők kapták a megbízatást,
hogy a Hanságon keresztül
megépítsék azt az utat, melyen
aztán 1773-ban Mária Terézia

hintója is végiggördült. Többszörösen átépítve és feltöltve ez
az út ma is létezik. Pokker János
nagypapa kétszer nősült, összesen 18 gyereke született, köztük
az édesanyám. Édesapámmal
1926-ban kötöttek házasságot.
A háború után költöztünk haza Fertőszéplakra. Eszterházára
nap mint nap gyalog jártam át
az elemi iskolába, majd élethivatást választva 1952-ben iratkoztam be a soproni Kempelen
Farkas Gépipari Technikumba.
Új iskola volt ez akkoriban, mi
voltunk a második osztály, ma
már legendás tanárokkal, Abonyi Ákos volt az igazgató, az osztályfőnököm pedig Baráth Zoltán tanár úr.
Horváth István változatos pedagóguspályája során óraadóként, illetve mérnöktanárként
tanított a Széchenyi- és a Berzsenyi-gimnáziumban, oktatott fizikát Sopron mindkét kereskedelmi iskolájában, évekig
volt a villamosipari képzés szakfelügyelője, majd a VasVillából
ment nyugdíjba. Kreativitását
mi sem jellemzi jobban, mint
hogy közel száz elfogadott újítása van, három alkalommal kapta meg a kiváló újító aranyfokozata kitüntetést. Grafikusként
is jegyzett művész, panorámaképeivel számos város főterét,
illetve történelmi emlékhelyet
örökített meg.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1937-ben született Budapesten. Édesapja szabómester volt.
Édesanyja a háztartást vezette, majd később hivatalsegédként dolgozott egy
iskolában. Felesége tanítónő, a Petőfi Sándor Általános Iskolából ment nyugdíjba.
Edit lányuk tanárnő, István fiuk pedig több sportágban is edző, illetve masszőr.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 11-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 19-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Tavaszi Napok. Szerencsés megfejtőnk: dr. Losonczi Ferenc, Sopron,
Lejtő utca.
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Szerelmes klipet rendezett Dakota Johnson

A sokoldalú sztár
KÓCZÁN
BÁLINT

Tavaszi megújulás
MADARÁSZ RÉKA

Dakota
Johnson
új oldalá
ról mutatkozott be: A
szürke ötven árnyalata
filmek sztárja rendez
te ugyanis a Coldplay
legújabb klipjét.
Megjelent a Coldplay legújabb
klipje, a Cry Cry Cry, amely az
Everyday Life című albumon
található. A videót Cory Bailey és A szürke ötven árnyalatából megismert Dakota Johnson rendezte. A filmsztár nem
véletlenül vállalt szerepet a
munkálatokban, hiszen a banda frontemberének, Chris Martinnak a szerelme. Bár kapcsolatukról többször azt híresztelték,
hogy véget ért, a legfrissebb hírek szerint azonban már az esküvőt is kilátásba helyezte a pár.
A Coldplay dalához készült
képi anyag London egyik báltermében játszódik, egy pár táncol benne, akik a felvétel végére együtt öregszenek meg, de a
szerelmük nem fakul.
Az r’n’b beütésű felvétel
egyébként a negyedik a lemezről, amelyhez klip készült,
az Orphans, az Everyday Life
és a Daddy című trackekhez

sarok
Szombaton ingyenes nyílt napon vehetnek részt
az érdeklődők a tómalmi mozgásstúdióban.
A program célja a közösség összekovácsolása,
és a felkészülés a strandszezonra.
Mint ismeretes, tavasszal
nemcsak a természet újul
meg, hanem a test és a lélek is. A befelé fordulás időszaka után szívesen kimozdulnánk otthonról, kicsit
megmozgatnánk a tagjainkat. Az előrelátóbbak már
ilyenkor elkezdenek készülni a nyárra, hiszen nem
mindegy, hogy milyen formában mutatkozunk bikiniben. Mindezeknek az ismeretében szervez ingyenes
nyílt napot a Strand utcában
szeptemberben nyílt mozgásstúdió. Vasárnap 35 perces foglalkozásokon mindenki kipróbálhatja, melyik

Sopronban a Soulwave

Dakota Johnson
forgatott videókat egyaránt
megszerette a közönség.
Bár a rajongók nagyon örültek, hogy öt év kihagyás után
új albummal jelentkezett a brit
zenekar, koncertekre egyelőre

a számára legtesthezállóbb
mozgásforma.
– Régebben hétvégi házas övezet volt, ahol a stúdiónk elhelyezkedik. Mostanra sokan téliesítették a
házukat, és egész évben itt
laknak, köztük rengeteg
idős ember. Nekik senior
jóga- és örömtánc-foglalkozásaink remek alkalmat
kínálnak arra, hogy közös
mozgás keretében egy kis
társasági életet is éljenek
– tudtuk meg Papp Krisztina bodyART edzőtől, a
mozgásstúdió vezetőjétől.
– Fiataloknak szóló óráink
nem annyira a fogyásra,

mint inkább az egészségmegőrzésre és a megelőzésre koncentrálnak. Az én
foglalkozásaimon például a
mozdulatok légzéssel vannak összekötve, ami lehetővé teszi, hogy mindenki
a saját ütemében végezze a gyakorlatokat, miközben befelé figyel és önmagát kontrollálja.
Vasárnap 12.30-kor teával
várják az újdonságra nyitottakat, és 19 órakor szintén
teázás zárja a kimerítő délutánt. A két időpont között
folyamatosan követik egymást az izgalmasnál izgalmasabb 35 perces blokkok:
kipróbálhatjuk az alakformáló tornát Nikivel és Esztivel, a TRX-et, a pilatest, a
bodyART-ot, SpineUp! preventív gerinctréninget, az
idősebb korosztály tagjai
pedig közös örömtáncon
derülhetnek jobb kedvre.

nem számíthatnak. A Coldplay
ugyanis addig nem hajlandó turnéra indulni, amíg nem
tudják környezetbaráttá és
fenntarthatóvá tenni az egész
koncertezést.

Végtelen energia Fertőrákoson
– Örökérvényű a mondanivalója, hiszen ha bízunk magunkban, ha hiszünk az álmainkban, akárhonnan
is indulunk, bármit elérhetünk – így
ajánlja Radó Denise rendező a Tesla – Végtelen energia című musicalt,
amely július 17-én és 18-án látható a fertőrákosi barlangszínházban.
A főhőst Szabó P. Szilveszter és P
 esák
Ádám alakítja, láthatjuk a színpadon
Janza Katát, Füredi Nikolettet, Szomor
Györgyöt és Kautzky Armandot is.

Napjaink egyik legfel
kapottabb zenekara, a
Soulwave ad koncer
tet a Hangárban már
cius 7-én. Az együttes
a tavaszi turné kere
tében a legnagyobb
slágereit is eljátssza az
újdonságok mellett.
A Soulwave 2007-ben alakult,
igazán ismertté azonban az
elmúlt években vált, többek
között 2017-ben A Dal című
eurovíziós dalválasztó műsorban döntőbe jutva egy ország
ismerte meg a zenekart. Kalandor című daluk több mint
három éve folyamatosan szerepel a Mahasz rádiós toplistáján, emellett számos első

helyezett rádiós slágerrel és
milliós nézettségű videoklippel büszkélkedhetnek.
A Soulwave csapatát 2017-ben
Petőfi Zenei Díjjal, 2018-ban pedig Fonogram-díjjal jutalmazta

meg a szakmai zsűri. Az elmúlt
években közel 200 koncertet
adtak a srácok, többek között
a VOLT Fesztiválon is felléptek.
Egészen biztos, hogy a mostani
soproni buli is emlékezetes lesz.

Indul a Flancos Flanc Tour!

Ya Ou új slágere

Nagyszabású turnéra indul a
Pair o’ Dice. A soproni zenekar
a Flancos Flanc Tour keretében
az egész országot bejárja, de a
leghűségesebb városról sem feledkezik meg.

Ismerje meg Ya Ou-t, Magyarország új felfedezettjét! Az énekes már gyerekkora óta foglalkozik
zenével, nemrég pedig egy
televíziós műsorban is láthatta a közönség.
Feng Ya Ou saját felvétellel robbant, amihez látványos videó készült. A Légy
valaki másnak című dal egy
melankolikus szerelmi történetet mesél el modern,
deep zenei alappal. A felvétel a 2019-es Eurovíziós Dalfesztiválon született, ahol
Ya Ou Pápai Joci
háttérvokalistájaként volt jelen.
– A dalt TelAvivban írtam,

– Lényegében egy egész éves turné indult el a napokban, de egyelőre még
csak a tavaszi dátumokat tettük közzé. Most is próbáltunk valami egyedi,
számunkra vicces címet adni, amit a
rajongók már megszokhattak, így lett
Flancos Flanc Tour – kezdtek bele a
Pair o’ Dice tagjai.
A soproni zenekar turnéja szombaton
indult a budapesti Barba Negrában,
majd március 7-én a Búgócsiga Akusztik Gardenben folytatódik. – Mindig jó
Sopronban játszani, és ami még jobb,
hogy az ismerős arcok mellett mindig
látni új embereket is. A koncerten nőnap alkalmából a hölgyeknek szeretnénk kedveskedni, hiszen mi lenne velünk nélkülük!?

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Országos turnéra indul a soproni Pair o’ Dice
A rockformáció a következő hetekben fellép Csornán, Székesfehérváron, Budapesten, Szombathelyen és
Debrecenben is.
A Pair o’ Dice számára erősen indult a
2020-as év, hiszen folyamatosan próbál, miközben új dalok is születnek.

– A napokban forgattuk le legújabb
videoklipünket Mészáros Márk közreműködésével. Egy hosszú, de nagyon
jó hangulatú forgatáson vagyunk túl.
A kisfilm az Emlék című dalhoz készült,
ami Zoli lázálmairól szól. Már alig várjuk a végeredményt! – zárták a srácok.

aztán hazáig finomítgattam, majd beugrott a
„Légy valaki másnak a babája” gondolat, és onnantól elindult a refrén, amire
a mondanivaló épül. Volt
a lelkemen egy seb, ami
egyszer már beforrt, de
nem tűnt el nyomtalanul.
Ezt szerettem volna bemutatni a dalban – mesélte az előadó.
Ya Ou hatévesen kezdett el
zenélni, 2012-ben láthattuk egy tehetségkutatóban, a ByTheWay nevű
formációban énekelt.
Idén a Sztárban Sztár
leszek! produkcióban mutatta meg tehetségét, a 2. helyig
menetelt.
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