INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

2019. március 20., szerda

VIII. évfolyam, 10. szám

www.sopronitema.hu

Iskolába mennek az ovisok

A jelenlegi adatok szerint szeptemberben városunk általános iskoláiban 520 gyermek kezdi meg
az első osztályt. A Soproni Tankerületi Központ idén is összeállít egy beiratkozási csomagot.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Eljött a mi ’48-unk
Természeti
kincseink

6

A tavaszt jelzi, hogy virágba borul a természet.
A védett fajok leszedése tilos és pénzbírságot
von maga után. Felvételünkön egy nyíló hóvirág látható, eszmei értéke 10.000 forint.

A soproniak a hagyományoknak
megfelelően a Petőfi téren emlékeztek
az 1848-as forradalomra
5

A gyermekvállalás előtt
álló fiatalok akár úgy is
hozzájuthatnak a tízmillió forintos babaváró hitelhez, hogy
abból végül egyetlen
fillért sem kell törleszteniük. A kedvezményes
csok-kölcsön használt
ingatlanra is felvehető
lesz – mondta Novák
Katalin államtitkár. A
családvédelmi támogatásokról már többször
írtunk lapunkban, most
az újabb részleteket mutatjuk be.

3

Bebe
„bűnei”

Gólzáporos
mérkőzések
A hétvégén városunk labda
rúgócsapatai
számtalan gólt
rúgtak, illetve
kaptak. Az SC
Sopron (felvételünkön) 9–0-ra
megnyerte első
hazai meccsét, a
SFAC szintén itthon játszott, de
kikapott 0–9-re.

Gyermekvállalás

8

Bebe Rexha még dögösebb, mint korábban. Az
amerikai, Grammy-díjra
is jelölt énekes legújabb
dalában, David Guettával együttműködve mégis
az emberi tökéletlenségről
énekel. A csinos előadónak egyébként a 2017es esztendő hozta
meg az áttörést.
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Megalakult a Férfiak Klubja Soproni Társasága

›

A családok jövője a tét

Milyen az ideális férfi?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

VARGA ANDRÁSNÉ:
Sok férfi van a családomban, ők mind csinosak és
mindannyian sportolnak,
és szívesen jönnek haza a
nagymamájukhoz. A férjem
is segít mindenben, például
a háztartásban is.

NÉMETH EDIT:
Az ideális férfi olyan, aki
mellett a nő nőnek érezheti magát. Határozott jellem,
és erős kiállású, aki mellett
jó megjelenni.

TÓTH-MERZA KATA:
A férfi kezelje egyenrangú félként a párját. Fontos,
hogy őt semmiben se korlátozza! A kapcsolatuk pedig a
kölcsönösségen alapuljon!

A Férfiak Klubja táborai is a családi értékek közvetítését szolgálják
KÖVES ANDREA

Közel hat éve alakult meg hazánkban a Férfiak Klubja elnevezésű
szervezet Bedő Imre vezetésével.
Az országos mozgalom a férfivá
válás útjának segítését és a klasszikus férfierények megerősítését tűzte ki céljául.
Idén alakult meg a Férfiak
Klubja Soproni Társasága,
amelynek legközelebbi találkozója március 22-én 18 órakor
lesz. Ide egy író-olvasó találkozóra és kötetlen beszélgetésre
meghívták Bedő Imrét is.
– Örömmel jövök Sopronba,
ahol bemutatom legújabb: A
megbízható férfi című könyvemet is, illetve olyan fajsúlyos témákról beszélgetek majd az érdeklődőkkel, mint a férfiasság, a
férfi–nő szövetség vagy a férfiak
szerepe a családban – emelte ki
Bedő Imre. – Több településen
elültettük már a Férfi Felelősség Fáját, azaz egy-egy diófát.

Mindez a férfiak munkahelyen
kívüli felelősségét, nélkülözhetetlenségét szimbolizálja. Tavaly
már másodszor több kategóriában kiosztottuk a Gránit Oroszlán-díjat is példaértékű férfiaknak. Kultúrát Apától, Vállvetve
Apával elnevezésű programjaink, táboraink nagyon népszerűek. Ezekkel a lépésekkel
is próbáljuk a férfiszerepekkel
kapcsolatos gondolkodásmódot
formálni. Hiszek abban, hogy
társadalmi változást csak akkor lehet elérni, ha sok embert
sikerül motiválni.
Bedő Imre szerint olyan
fajsúlyos kérdésekkel állunk

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

szemben napjainkban, mint
hogy lesznek-e a jövőben családok, lesz-e egyáltalán még
férfi–nő szövetség. A nyugati
világ nagy problémájának látja, hogy a városiasodással megszűnt a férfivá válás sok évszázados útja, amikor „apáról fiúra”
szálltak a különböző értékek.
– Hihetetlenül fontos
egy apa–fia kapcsolatban a

Bedő Imre

minőségi együtt töltött idő –
hangsúlyozta a szakember. – Sokan úgy vélik, hogy a gyerekek
szórakoztatása a legfontosabb
apai feladat, ami nagy félreértés. A gyerekeknek nagyon fontos, hogy lássák apát gondolkodni, beszélgetni, problémát
megoldani és mindenekelőtt
cselekedni, közös programjaik
legyenek. Nehezíti a helyzetet,
hogy már több generáció nőtt
fel apa nélkül, hiszen a válások
aránya ötven százalék körüli, és
többnyire az apák kerülnek ki
a családokból. Nagy probléma,
hogy a férfiak rengeteget dolgoznak, emiatt szintén kevesebbet vannak a családjukkal. Készítettünk egy felmérést arról,
hogy honnan veszik a mai fiúk
a példaképeket: hetven százalék
fölött filmekből, a médiából, és
csak a maradék az apától, edzőtől, tanártól. Hiszek abban, hogy
ha országosan összefogunk, akkor ezen a helyzeten a jövőben
javítani lehet.

Huszáros nap

Sopron, Várkerület 27. I. em. 3. szám
alatti 33 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. március 22. (péntek) 9.00
Licit időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 10.650.000 Ft)

PATYI KLÁRA:
Az ideális férfi számomra megbízható, intelligens,
olvasott, művelt, valamint
empátikus. Szerencsémre a
párom mindezen jegyekkel
rendelkezik.

Hittel, kitartással
végezte munkáját
A Wälder József-díjjal
kitüntetett dr. Varga
Józsefné a rábízott
szakterületen dolgozó
munkatársak irányítását nagy szakmai
tudással végezte.
Dr. Varga Józsefné Sopron építéshatósági osztályvezetője volt
az idei évben történt nyugdíjba
vonulásáig. A soproni Széchenyi
István Gimnázium elvégzése
után tanulmányait Budapesten, a Műegyetem építész karán
folytatta. Első munkahelye is

Budapesthez, a 43-as számú
Állami Építőipari Vállalathoz
kötötte, majd orvos férjével
Sopronba költözött. Fertődön
kezdte meg az építéshatósági
feladatok ellátását, majd pályázat útján került a soproni önkormányzathoz, ahonnan vezetői
állásból ment nyugdíjba. Munkáját, a rábízott szakterületen
dolgozó kollégák irányítását
nagy szakmai tudással végezte.
Törekedett arra, hogy a város
épített környezetének jó gazdája legyen. A Soproni Városszépítő Egyesület munkáját
mindig igyekezett segíteni.

Sopron, II. Rákóczi F. utca 4. I. em. 4. szám
alatti 23 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. március 22. (péntek) 9.30
Licit időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 3.760.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 32. I. em. 7. szám
alatti 67 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. március 22. (péntek) 10.00
Licit időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 15.377.000 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514-566-os telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515-404-es
telefonszámon, illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.

Több mint 80 huszár, gyalogos, matróz bukkant fel
a Liszt-központban tartott családi napon vasárnap. Az idén tízéves Soproni Huszár Hagyományőrző
Egyesület mellett az ország
hasonló alakulatai is bemutatkoztak.
Ezen a napon nemcsak a
férfiak, de a hölgyek is kérhettek festett bajuszt, de
remek szórakozást nyújtott a huszárteke is. A kézműves soron nemezből,

posztóból és papírból készültek a magyaros bajuszok, kisebb-nagyobb huszárok, kokárdák és kardok.
A délután egyik különlegessége volt a kifutóra lépő
huszárok színes felvonulása. Különböző viseleteket
tekinthetett meg a közönség, mint egy divatbemutatón. Nagy sikert arattak
az egyenruhás férfiak és a
gyönyörű viseletben megjelenő hölgyek.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Dr. Varga Józsefné

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Jövőnk a gyermekvállalás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A gyermekvállalás előtt álló fiatalok akár úgy
is hozzájuthatnak a tízmillió forintos babaváró
hitelhez, hogy abból végül egyetlen fillért sem
kell törleszteniük – mondta Novák Katalin. A
családvédelmi támogatásokról már többször
írtunk lapunkban, most az újabb részleteket
mutatjuk be.
– Nem kell elkezdeniük a babaváró támogatás hitelének törlesztését azoknak a házaspároknak, akik július 1-jét követően, a
terhesség 12. hete után igénylik – jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. – Ebben az esetben három évre felfüggesztik a
visszafizetést, ha pedig ez idő
alatt megszületik a második gyerek, akkor további három évig
nem kell törleszteni, ráadásul a
tőketartozás harminc százalékát el is engedik. Ha a következő
hároméves időszakban a házaspár harmadik gyermeke is megszületik, akkor a teljes tartozást
elengedik.
A babaváró támogatást július
1-től 2022. december 31-ig lehet
igényelni a bankfiókokban. Azok
a házaspárok lehetnek jogosultak a legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes kölcsönre,

amelyekben a feleség 18–40 év
közötti, és a család egyik tagja
rendelkezik legalább három év
biztosítotti (akár hallgatói) jogviszonnyal. A hitelfelvételnek
nem lesznek szigorú jövedelmi
feltételei, mivel a maximális
kölcsönnek is legfeljebb 50 ezer
forint lehet a törlesztőrészlete
húszéves futamidő mellett. A
visszaélések megakadályozása
érdekében utólagosan is kamatot kell fizetniük a házaspároknak, ha önhibájukból nem teljesítik a feltételeket, vagyis öt éven
belül nem születik gyermekük.
A támogatás elbírálásakor a július 1-je után született vagy még
úton lévő vér szerinti és örökbefogadott gyermekeket lehet
figyelembe venni, a kedvezmények pedig a magzat 12 hetes
kora után igényelhetők.
További változás, hogy júliustól már használt ingatlanra is

A legfrissebb felmérések szerint a magyar fiatalok házasságban, átlagosan két gyermeket nevelve
szeretnének élni, sokan azonban anyagi akadályaik miatt nem valósíthatják meg ezt az elképzelésüket.
Ezen változtatna a kormány a családvédelmi támogatásokkal. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
felvehető lesz a kedvezményes
csok-kölcsön. Ez garantáltan legfeljebb 3 százalékos kamatozású
hitel. A két gyereket nevelő vagy
vállaló családok 10, a három és
több gyermeket vállaló vagy
nevelő családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt

Bemutatkozott
az indiai nagykövet

vehetnek igénybe júliustól az
új és a használt lakás vagy ház
vásárlására, építésére. Az ingatlanfedezetű jelzáloghiteleseket
is segítik: júliustól már a második gyerek születésekor elengednek egymillió forintot, a harmadik gyerek születésekor pedig

Kumar Tuhin, az Indiai Köztársaság új budapesti nagykövete (bal oldalon középen) udvariassági, bemutatkozó látogatást tett múlt
héten Sopronban. A nagykövetet és kíséretét a városházán fogadta dr. Fodor Tamás
polgármester és dr. Simon
István alpolgármester. A
négy nyelven beszélő, polgári végzettségét tekintve
gépészmérnök nagykövet tanult kínai egyetemen,
valamint az USA nemzetvédelmi egyetemén is. Budapestre való kinevezése előtt
Namíbia főbiztosa volt.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

négymillió forintot. A csok-hitel
előtörleszthető, egyszülős családok is élhetnek az otthonteremtési támogatásokkal.
Míg korábban egy régi háznak
az alapjait is el kellett bontani
ahhoz, hogy új háznak minősüljön egy ingatlan, júliustól már a

Fotózás a súlyosan
beteg gyerekekért
Dupla fotózást tartottak a Démétér Házért Sopronban.
Lovagi Milán szombathelyi fotós indította el az akciót,
amelynek lényege, hogy a jelentkezőkről portréképet
készít, amelyet ők egy tetszőleges összegért megvehetnek. Az így befolyt pénzt a Démétér háznak ajánlják
fel. Az akcióhoz csatlakozott a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, valamint egy soproni főzőiskola is, ezeken a helyszíneken a múlt héten tartottak fotózást. A Démétér Alapítvány célja a csontvelő-átültetésen átesett gyermekek gyógyulási esélyeinek növelése.
Biztosítják a kis hősöknek családjuk állandó közelségét
a Szent László kórház területén lévő Démétér Házban,
és élményekkel gazdagítják a gyógyulás nehéz napjait.

›

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Parkinson-kór – a reszkető bénulás
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Lelkileg és fizikailag is megterhelő
lehet, ha Parkinson-beteget ápol
a család. A betegség nem gyógyítható, viszont a beteg életminősége – gondos ápolással – javítható.
A Parkinson-kór egy neurológiai degeneratív betegség, melynek következtében
a dopamintermelő idegsejtek nagy számban pusztulnak
el. Magyarországon minden
1000. ember szenved ebben a
kórban, 65 év felett ez a szám
megduplázódik. – A betegség első tünetei a beszűkült
mozgás, apró léptű, csoszogó
járás, sajátos testtartás, remegés, izommerevség, mimikaszegény arc, gyakori elesések
– mondta el a Soproni Témának Gigler Károlyné, a Soproni
Gyógyközpont neurológiai

osztályának vezető ápolója.
– A mozgásszegény vagy mozgásképtelen állapot lehet átmeneti és váratlanul is bekövetkezhet. A betegség folyamán
a járás megváltozik, csökken a lépéstávolság, nehéz az
egyensúly megtartása, hirtelen megforduláskor el is eshet
a beteg. Ennek következménye
törés, ficam lehet, ami tovább
rontja az életminőséget. Gyakori a kommunikációs nehézség, a beszéd lelassul. Elsődleges feladat a hozzátartozó felvilágosítása. Elmondjuk, hogy
a rendszeres testmozgás javítja

régi ház alapjára épülő ingatlanok esetében is az új lakásokra
járó csok összegét lehet felvenni.
További újdonság, hogy júliustól autóvásárlási támogatást kapnak a nagycsaládosok.
Ennek részleteiről jövő heti lapunkban írunk.

a gyógyszerek hatásosságát és a
beteg hangulatát. Biztatni kell
a betegeket a sétára, kertészkedésre, és hagyni, hogy ezeket a saját ütemükben végezhessék el. Fontos a biztonságos
otthoni környezet kialakítása.
Változás állhat be az étkezésben is, segítség a betegnek,
ha az ételt előre felszeletelik, speciális evőeszközt használnak. Fontos, hogy a közös
étkezésből ne rekesszék ki a
Parkinson-kóros embereket.
A súlyvesztésre fordítsanak
megfelelő figyelmet, ezt el lehet kerülni, ha napi 6–7 alkalommal kisebb adagokat fogyaszt a beteg.
A kórházi tartózkodás során
a biztonságos, balesetmentes
környezet, a megfelelő étrend,
a gyógyászati segédeszközök
adottak, gyógytornász, logopédus segíti az ápolást. Orvosok
felügyelik a beállított terápia

A Parkinson-kór első tünetei a beszűkült mozgás,
csoszogó járás, sajátos testtartás, remegés,
izommerevség, mimikaszegény arc
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

hatásosságát. – Miután otthonukba bocsátottuk a beteget,
ez a sokrétű feladat a családra
hárul. Nagyon fontos, hogy a
betegek rendszeresen jelentkezzenek kezelőorvosuknál

ellenőrzésre. A családnak az
új helyzetet el kell fogadnia,
meg kell értenie, ugyanakkor
az ápolás fizikailag és lelkileg
is nagyon megterhelő lehet –
zárta a vezető ápoló.

RÖVIDEN

Útlezárás
Kópháza és
Harka között
Az M85-ös gyorsforgalmi út építése miatt forgalomkorlátozás lesz
Sopron térségében. Lezárják a 8645 jelű utat
Kópháza és Harka között
március 20-án, szerdán
este hat órától másnap
reggel hat óráig. Ezen
az úton Sopront nem
lehet megközelíteni, illetve elhagyni. A munkálatok ideje alatt a lezárást és a kerülőutakat
a kópházi körforgalomnál, illetve Harka település központjában táblákkal is jelzik majd. A forgalom elterelésre azért van
szükség, mert a gyorsforgalmi út mellett futó
vízelvezető ároknál egy
csövet fektetnek le. – A
munka befejezésével a
DS Konzorcium igyekszik
az utat mielőbb helyreállítani és visszaadni a forgalomnak – közölte lapunkkal a kivitelező.
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Fenyvesi Zsolt festőmester fiatalokat is tanít

A szakma becsülete

2019. március 20.

EZ LESZ…
A három kismalac – bábjáték
Március 20., szerda 10 óra, Liszt-központ
A három malackának ezúttal is sok gondja akad a farkassal, de a végén felépül az a ház, amely menedéket
nyújt mindhármuknak. Az állatszereplőket drótos marionettbábok „alakítják”, akiknek a Ziránó Színház bábszínészei kölcsönzik a kezüket és a hangjukat.
További időpont: március 21. 10 óra

Erdők napja a Soproni Parkerdőben
Március 21., csütörtök 14–18 óra, Soproni Parkerdő
A programon megismerhetik a Soproni Parkerdőben
folyó erdőgazdálkodást. További részletek: taegrt.hu

Múzeumi szabadegyetem
Március 21. 17 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
Dr. Németh Ildikó a soproni katonai leánynevelő intézet
történetéről és az intézetnek otthont adó Rákóczi utcai
épület sorsáról mesél

A soproni akvarellfestészet
Március 21. 18 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Bánfalvi Fiókkönyvtár
Grabner József: A soproni akvarellfestészet című előadása és beszélgetés Az építész Winklerek című kiállításhoz kapcsolódva

Fusio Group koncert
Március 21. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Fenyvesi Zsolt 1992-ben lett egyéni vállalkozó FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

XI. Nagy Könyvelhagyó Hétvége
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Egy szakember legyen megbízható, precíz, pontos! – vallja az
immár három évtizede festőmester
vállalkozó, Fenyvesi Zsolt. Ha ezek
a tulajdonságok adottak, akkor mindig lesznek
új megrendelők, és a régiek is visszatérnek.
Fenyvesi Zsolt családi indíttatásra, a nagyapja és a nagybátyja
nyomdokaiba lépve lett festő.
Az akkori 403-as iskolát 1985ben végezte el. A mestere, akire
mind a mai napig hálás szívvel
gondol, Tóth Zoltán volt. Tőle
tanulta meg a munka szeretetét,

az alázatot. A rendszerváltás
nagy változást hozott Fenyvesi Zsolt életében is. 1992-ben
lett egyéni vállalkozó, 2015-ben
pedig festőmester.
– A szakember legyen megbízható, precíz, pontos! – mondta
el hitvallását. – Ha mindez

megvan, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a következő
alkalommal is minket fognak
hívni, illetve abban is, hogy az
elégedett megrendelők nyomán
újabb munkák is érkeznek. A jó
iparos neve hamar elterjed.
Fenyvesi Zsolt e szellemben
neveli a rábízott „ifjoncokat” is.
Miként az elmúlt években, úgy
idén is dolgoznak nála tanulószerződéssel diákok. Mint mondja, fontos, hogy jól képzett szakemberek lépjenek be a munkaerőpiacra. A kétkezi munkának
manapság is megvan a becsülete. Az elhivatott, ügyes festők
mind a mai napig megtalálják a

számításukat. Már csak azért is,
mert a festő–mázoló Sopronban
is hiányszakmának számít.
– A mi szakmánkban is folyamatos a fejlődés, időről időre megjelennek új anyagok, a
technológiák, a trendek pedig
gyakran változnak – tette hozzá Fenyvesi Zsolt. – Szinte össze
sem lehet hasonlítani, milyen
feltételek mellett dolgozunk
például a nyolcvanas években,
illetve mostanság. A korszerű eszközök megkönnyítik a
munkát. Persze a jó fizikumra
nagy szükség van, mert szépen
és pontosan festeni csak kézi
ecsettel lehet igazán.

HOL JÁRUNK?

Március 22–24., Széchenyi István Városi Könyvtár
A könyvtár egy izgalmas játékra hív minden olvasni szerető gyereket és felnőttet! A játék neve: veszíts el egy
könyvet! Lényege: a résztvevők elveszítenek könyveket olyan forgalmas helyeken, ahol bárki könnyen megtalálhatja őket. A megtalálók elolvassák a könyveket,
majd újra elhagyják valahol.

Elemi kérdések
Március 22., péntek 17.30, Fabricius-ház
Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész bemutatkozó kiállítása. A tárlat ingyenesen megtekinthető május
5-ig, hétfő kivételével minden nap 10–18 óra között.

Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Március 22. 19 óra, Liszt-központ
Beethoven & Schubert – Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Berkes Kálmán, közreműködik: Jasminka
Stančul (zongora).

Jazz & Bor
Március 23., szombat 19 óra, Liszt-központ PincePont
Fellép: Full House Jazz Band, házigazda: Korényi János
festőművész, restaurátor

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 27-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.

Omega – Tűzvihar
Március 23. 19 óra, Novomatic-aréna

A Nyughatatlan koncert
Március 23. 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Megfejtések

Ladánybene 27 koncert
Március 23. 21 óra, Hangár Music Garden

Március 6-i rejtvényünk megfejtése: Bartók Béla emléktáblája – Pócsi utca 1–3.
Szerencsés megfejtőnk: Saly Jenőné, Sopron, Király Jenő utca. Az ajándék
könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Dödölle
Március 24., vasárnap 9.30, 11 és 16 óra, Liszt-központ
Pöttömszínházi előadás 0-tól 4 éves korig. A győri Vaskakas Bábszínház produkciója Enni jó! címmel.

Mazsola és Tádé zenés bábjáték
Március 24. 10.30, GYIK Rendezvényház

Táncfórum

Bartók Béla emléktáblája – Pócsi utca 1–3.
Bartók Béla (1881–1945) több alkalommal is járt Sopronban, először 1905. december 9-én, amikor is a Hering Zsigmond ügyvéd által elnökölt Soproni
Irodalmi és Művészeti Kör hívta meg
egy hangversenyre. A Soproni Kaszinó
nagytermében lezajlott eseményről így

írt a Soproni Napló: „Az estély fényes sikerét jelentette Bartók Béla zeneszerző és zongoraművész játéka, aki mesteri
technikát és érzésteli játékot mutatott
be. A közönség nagy élvezettel hallgatta a művészt, aki a tapsvihart ráadásokkal viszonozta, valósággal elkápráztatva

hallgatóságát páratlan játékával.”. Liszt
Ferenc Spanyol rapszódiája mellett
Chopin és Bach művei, valamint egy saját szerzeménye, az Ábránd és scherzo
szerepelt az akkor még leginkább csak
Budapesten ismert fiatal művész soproni
repertoárjában. „Ha a játéka által előidézett benyomásokat összegezzük és
belőlük a bírálatot leszűrjük, azt fogjuk
találni, hogy a Bartók Béla nyújtotta élvezet azért volt oly teljes, mert a művészet hamisítatlan, hatást nem vadászó,
tiszta igazsága szólalt meg benne.” –
olvasható a soproni hangversenyről írt
tudósítás az ellenzéki Nemzetőr című
lapban. Itteni tartózkodása alatt Bartók
a mai számozás szerint Pócsi utca 1–3.
szám alatti házban lakott, melyen a Soproni Városszépítő Egyesület 1981-ben
emléktáblát helyezett el, alkotója Sz.
Egyed Emma.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Március 25., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház
A Sopron Táncegyüttes előadása Ádám és Éva címmel

RETRO-Sopron: Rekonstrukciók
Március 26., kedd 18 óra Soproni TIT nagyterme
Belváros rekonstrukció, világítás rekonstrukció, épület
rekonstrukció – előadó Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotó-adattárosa

Fa Nándor Sopronban
Március 27., szerda 18 óra, Soproni Egyetem közgazdaság-tudományi kar aula

Magyarország Bécsben
– könyvbemutató
Március 27. 18.30, Liszt Café

Hogyan jussunk túl a múlton?
Március 27. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Dr. Buda László előadása a Nyitott Akadémia
szervezésében

2019. március 20.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

„Nemzet vagyunk, jogunk és erőnk is van”

Eljött a mi ’48-unk
HORVÁTH FERENC

– Mi, magyarok,
ahogy 1848-ban,
úgy ma is szép szóval állunk ki a függetlenségünkért, és kérjük a birodalmat, hogy
változtasson, mert
Európa veszélyben
van – mondotta többek között március
15-i beszédében
dr. Farkas Ciprián
önkormányzati képviselő, tanácsnok.
Fúvószene és huszárok felvonulása adta meg az 1848-as márciusi forradalomra emlékező
ünnepség alaphangját a Petőfi
téren, amelyet megtöltöttek a
soproniak, és amelyen részt vett
Az ünnepség szónoka dr. Farkas Ciprián volt FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
dr. Fodor Tamás polgármester és
dr. Simon István alpolgármester
is. Az ünnepi szónok dr. Farkas pedig a kiegyezés, végső soron vagyunk, jogunk és erőnk is ’48-as nemzedék megadta a
Ciprián önkormányzati képvi- nemzeti jogaink visszaszerzése. van, hogy saját céljainkat kö- választ arra a kérdésre, hogy
selő, tanácsnok volt, aki beszé- Nem maradt el az akkori sopro- vessük, és ne legyünk idegen hová vezet az út. – De most
dében párhuzamot vont a for- ni események felidézése sem, és célok eszközei.”.
mi jövünk, eljött a mi ’48-unk,
radalmi történések és napjaink a főhajtás Petőfi Sándor, Széche– Ma újabb birodalom ter- nekünk kell választ adnunk a
eseményei között. A szónok nyi István és Murmann Sámuel jeszkedik, és nyilvánosan vállalt hétköznapok által feltett kérdéPilinszky Jánost idézte, aki a hét- őrnagy emléke előtt, aki a sop- célja, hogy eltörölje a nemzetek sekre. Nekünk is meg kell nyerköznap és ünnep viszonyrend- roni nemzetőrség lánglelkű Európáját, és létrehozza az eu- nünk a jövőt gyermekeink és
szerét sajátos gondolatvilágába megszervezője volt. Haynau tá- rópai egyesült államokat, ahol unokáink számára.
helyezve írta,
bornok bosszúja az európai nemzetek ismét egy
hogy „…A hét- „Nemzeti füg1849. augusztus központi akarat hatalmi érde- Vers, zene, tánc
köznapok szürke getlenséget
25-én Temesvá- kei alá lennének rendelve. Ahol Az ünnepségen közreműködvonala semmivel csak a nemzetek
ron érte utol, 170 megszűnne a nemzeti függet- tek a Petőfi Színház művészei:
sem kevesebb hát Európája tud adni.” éve végezték ki.
lenség és identitás – hangsú- Savanyu Gergely, Ács Tamás
az ünnepnapok
– 1848 tavasza lyozta dr. Farkas Ciprián, majd és Papp Attila, valamint a külDR. FARKAS CIPRIÁN egyszersmind az így folytatta: – Mi, magyarok, honi magyarság képviseletékivilágított állomásainál. Nem
európai népek ta- ahogy 1848-ban, úgy ma is szép ben a nyitrai Kor-Zár verséneklő
is az a fontos, hogy köves-e az vasza is volt, a kontinens min- szóval állunk ki a függetlensé- együttes. A programot a Sopút, hanem hogy hová visz.”. den nemzetét megérintette a günkért, és kérjük a birodalmat, ron és a Pendelyes Táncegyüt1848. március 15-e is „szürke szabadság, a polgári átalakulás hogy változtasson, mert Európa tes műsora zárta.
hétköznapként indult sorsfor- nagy gondolata – emelte ki a veszélyben van. Veszélyben van
dító nap, amikor a magyarok képviselő. – Nem voltunk hát a biztonságunk, a szabadságunk, Koszorúzás
dolgai örökre megváltoztak” – egyedül a szabadságvágyunk- a keresztény kultúránk. Mi tud- A hivatalos ünnepséget köveemelte ki dr. Farkas Ciprián. Ezt kal. Az európai nemzetek sorra juk azt, amit Arany János így ver- tően elsőként a városvezetés
követően szólt a tizenkét pont lázadtak fel, és álltak ki nemzeti selt meg: „Ha minket elfú az idők – dr. Fodor Tamás, dr. Simon
jegyében indult vér nélküli for- függetlenségük mellett a biroda- zivatarja, nem lesz az Istennek István és dr. Farkas Ciprián –
radalomról, amely az áprilisi lommal szemben. Az európai né- soha több magyarja”. Ez ma is helyezte el a Petőfi-szobornál
törvényekben teljesedett be, és pek egyszerre ébredtek rá, hogy áll, ez a május 26-i európai par- a tisztelet és a megemlékezés
amelyek védelméért aztán egy nemzeti függetlenséget csak a lamenti választások, ha úgy tet- koszorúját. Őket követően sorra
nemzet fogott fegyvert, mert „a nemzetek Európája tud adni.
szik, a tavaszi hadjárat igazi tétje! hajtottak fejet a különböző szerbirodalom nem sokáig viselte
A szónok Kossuth Lajost idézDr. Farkas Ciprián zárógon- vezetek és intézmények vezetői,
el a magyarok függetlenségét, te, aki kijelentette: „Nemzet dolataiban utalt arra, hogy a képviselői.
összehangolt támadást indítottak a leverésünkre és szaERDÉLYI VENDÉGEK A csíkszeredai Venczel József Erdészeti, Faipari Szakközépiskola egyik
badságharcra kényszerítették
osztálya is részt vett a soproni evangélikus templomban tartott március 15-i megemlékezénemzetünket”.
sen. A Roth Gyula szakgimnázium és az Eötvös József szakgimnázium közös rendezvényen
A szabadságharc ugyan elbuadózott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. A rendezvényen – a Hakott, a világosi fegyverletétel
tártalanul! program keretében – részt vettek a csíkszeredai diákok is. Az erdélyi fiatalok a
után következett a megtorlás,
nemzeti ünnepet megelőző néhány napban megismerkedtek Sopron és környe látnivalóival.
majd a passzív ellenállás, végül

Kitüntetések az ünnepen
Március 15-e alkalmából több állami kitüntetést is átvehettek az érintettek az elmúlt
napokban. Összeállításunkban bemutatjuk a
soproni, illetve a városhoz kötődő díjazottakat.
Magyarország Köztársasági
Elnöke dr. Szita Szabolcsnak, a
Magyar Tudományos Akadémia
doktorának, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
volt igazgatójának, a Soproni
Egyetem professor emeritusának nemzetközileg is elismert
tudományos munkája, valamint a magyar zsidóság háborús veszteségeinek feltárása,

illetve az emlékkultúra fejlesztése érdekében több évtizeden
át végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. A díjat Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető
miniszter adta át március 15-e
alkalmából a Várkert Bazárban.
Firtl Mátyás volt országgyűlési képviselő, a Győr–Moson–
Sopron Megyei Önkormányzat

volt általános alelnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést vett át Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettestől a
nemzet szolgálatában végzett
több évtizedes, szerteágazó közéleti pályafutása elismeréseként.
Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetésben
részesült dr. Úry Előd fogorvos,
a Soproni Erdélyi Kör elnöke.
Március 15. alkalmával vehette át a Jászai Mari-díjat Pataki
András, a soproni színházat
működtető Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki a
teátrum főrendezője is egyben.
A soproni közönség 2012 óta

követheti nyomon rendezői tevékenységét, valamint sokoldalú
színházszervezői és művészetpedagógiai munkásságát.
Szintén Jászai Mari-díjat kapott Horányi László, valamint
Gál Tamás színművész, mindketten szerepeltek az elmúlt
években több soproni színházi
darabban.
Műemlékvédelemért végzett
munkája elismeréséül Forster
Gyula-díjat kapott dr. Veöreös
András építész, műemlékvédelmi szakmérnök, a Soproni
Városszépítő Egyesület Winkler
Oszkár Építészeti Szakbizottságának elnöke.
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Macska
a sarokban
Horváth Ferenc jegyzete
Úgy tűnik, a frusztráció, a magatehetetlenség sokakat kiforgat önmagából. Olvasom az elmúlt napok, hetek politikai történéseit, s megdöbbentem, amikor kiderült, van olyan
magyar politikus, aki külföldön ócsárolja hazánkat,
sunyin összehasonlítgatva egy valóban szörnyű rezsimmel, s nem átallja megróni a német politikusokat, hogy elnézők az itthoni politikával szemben. Igaz,
Magyarországon sajnos előfordult nem is egyszer,
hogy a „haza megmentése” érdekében idegen államokhoz fordultak az
éppen regnáló politi„Újból »divatba« jött
kusaink, kulcspozícióönző hatalmi érdekban lévő potentátjaink.
ből másokhoz forGondoljunk csak arra,
dulni, ha már itthon
hogy mennyi hazaátehetetlenek vagyunk. ruló volt a harmincas,
Ráadásul úgy, hogy
negyvenes években,
közben hazugságokat olyanok, akik szerették
terjesztünk, mondvolna még szorosabbra
ván, veszélyben a
fűzni kapcsolatainkat a
náci Németországgal,
honi demokrácia, a
akár függetlenségünk
jogállamiság.”
árán is. Később aztán
felváltották őket az oroszbarátok, mindent feláldozva. Szóval Magyarországon hol ezt, hol azt a külföldi államot hívtuk segítségül – lásd 1956! –, de én
abban a hiszemben éltem, hogy ennek már vége,
hogy ilyen nem fordulhat elő többet. Tévedtem! Újból „divatba” jött önző hatalmi érdekből másokhoz
fordulni, ha már itthon tehetetlenek vagyunk. Ráadásul úgy, hogy közben hazugságokat terjesztünk,
mondván, veszélyben a honi demokrácia, a jogállamiság. Hogy Magyarország s a magyar nép számára mi jelent igazi veszélyt, arról azért megvan sokunk
véleménye és tapasztalata…
Nem tudom, nem végeztem közvélemény-kutatást,
de abban biztos vagyok, hogy hazánkban szó sincs
semmiféle fasizmusról, nácizmusról, legalábbis kormányzati szinten, és az emberek döntő többsége
is elutasítja az ilyen és ehhez hasonló gondolatokat magukénak vallókat. Ezért felháborító már önmagában is az ilyen feltételezés. Nem más ez, mint
mondvacsinált indok. Aki ilyet állít vagy akár csak
célozgat rá, dühében teszi, mindenféle alap nélkül.
Olyan ez, mint amikor a macskát sarokba szorítják,
s az tehetetlenségében fúj, prüszköl, kapar. Szóval
most nincs ilyen veszély – szerencsére! Sőt! De kétségkívül lehet, ha engedünk a társadalmi gyávaságnak, és összebútoroznak a sajnos kétségkívül létező
– bár nézeteiket takargató és tagadó – szélsőséges
jobboldali antiszemita, rasszista erők a kevésbé szélsőséges baloldaliakkal a hatalom megszerzése érdekében. Még elképzelni is borzasztó, mi lenne itt, ha
egy ilyen alakulat kerülne hatalomra! Tudom, minden megtörténhet, de abban azért bízhatunk, hogy
az ország józan többsége ellenáll a csábos kísértésnek, s magukra maradnak a külföldi beavatkozásért
kacsingató, a hatalmat mindenáron magunknak akaró, ezért – a jelek szerint – mindenre kapható erők,
még akkor is, ha egyik-másik demokratikusnak álcázza magát.
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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
Caritas lelkisegély-szolgálat
06-80/505-678
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub 188
Áramszolgáltató
06-80/533-533
Vízszolgáltató 
519-100
Gázszolgáltató
06-80/440-141
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Kiadvány a tudatos szelektív hulladékgyűjtésért

Mit hová dobjunk?
hungarocell? Mi legyen az ablakos borítékkal vagy az alufóliával? A kiadvány illeszkedik
a Zöld Egyetem gondolatkörébe, ami kiemelten fontos a
soproni felsőoktatási intézmény számára.
Dancsecs Bálint egyetemi
hallgató népszerűsíti a kiadványt a diákok körében. Sokan
tartják őt csodabogárnak, mert
az élet minden területén környezettudatos. – Faluról jöttem, és azt tanultam otthon,
hogy semmit se dobjunk ki feleslegesen. Az életvitelemben
is nagyon fontos a környezet
megóvása, ennek jegyében a
csomagolóanyagok használatát
minimálisra szorítottam. Alufólia helyett sokszor felhasználható műanyag dobozokat vettem. A táskámon mindig van
egy napelem, azzal fedezem
a mobiltelefonom feltöltését.
Beszereztem egy olyan összecsomagolható napelemet is,
ami képes egy laptop töltésére.
Otthon szeretek barkácsolni és
kísérletezni mindenfélével, így
építettem már egy napkövetőt,
de érdekel a biogáz is. Rollerrel
közlekedem, ami szerintem városi közlekedésre tökéletes.
A közgazdaságtudományi
kar honlapján online formában
is elérhető a Hová dobjam? elnevezésű kiadvány.

KÖVES ANDREA

Vajon hová dobjuk
a frissen tartó fóliát,
a hungarocellt vagy
éppen a lufit? Ilyen
és számos hasonló
kérdésre ad választ a
Soproni Egyetem közgazdaságtudományi
kara által gondozott
hiánypótló kiadvány.
– A Hová dobjam?, avagy Szelektálj tudatosan! elnevezésű
füzet a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programsorozat része – emelte ki
dr. Koloszár László intézetigazgató, egyetemi docens. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával több
bemutatót, vetélkedőt is szerveztünk a témában, illetve a
kar Erzsébet utcai épületében
új kukákat helyeztünk ki, amelyek az egyetemisták számára
egyszerűbbé teszi a szelektív
hulladékgyűjtést. A projekt
utolsó elemeként készítettük
el a kiadványt.
A füzet olyan praktikus kérdésekre ad választ, mint például: mi legyen az összetűzött
papírokkal, amiben ott a fémkapocs? Műanyaghulladék-e a

Természeti
kincseink
MADARÁSZ RÉKA

Magyarországon körülbelül
690 védett és 77 fokozottan
védett növényfaj található.
Leszedésük és gyűjtésük csábító lehet, de ez jelentős – pár
ezer forinttól akár több százezer
forintig terjedő – pénzbírságot
vonhat maga után.
– A védett növények közül a
legismertebb a hóvirág, melynek virágzása nemrég ért véget.
Leszakítása 10.000 forintba kerülhet – tudtuk meg Horváth
Gábortól, a Roth-iskola kertészeti tangazdaságának vezetőjétől. – Lassan itt a medvehagymaszezon. Fontos tudni, hogy
ez a közkedvelt növény ugyan
nem védett, de védett területen tilos letépni. Tipikusan
a Soproni-hegységben termő

A Soproni Egyetemen immár
harmadszor megszervezett versenyen az ifjú géniuszoknak
olyan intelligens szerkezeteket
kellett megalkotniuk, amelyek
képesek voltak ismerkedni az
őket körülvevő világgal. 27 csapat tagjai mérték össze tudásukat, az eseményen a megjelenteket Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte. Elmondta:
a robottechnológia és az ezzel
kapcsolatos programozás olyan
tudásanyagot hordoz magában, amely szerves részét tudja

képezni a középiskolai műszaki
oktatásnak.
– Egyetemünk több fontos okból tartotta meg az ország középiskolásai számára ezt a megmérettetést – mondta dr. Magoss
Endre, a Soproni Egyetem Simonyi-karának dékánja. – Szeretnénk, hogy a diákok betekintsenek az intézményünk életébe.
Célunk az is, hogy a tanulók megismerkedjenek a korunkat meghatározó, 4. ipari forradalom
korában pezsgő digitalizáció
egyik legfontosabb elemével, a
robotikával.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Kulturális és Oktatási Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOKRA
(Kulturális feladatok, testvérvárosi
kapcsolatok, civil szervezetek támogatására),
melyek beadási határideje:

2019. október 31.
A pályázati anyagok – a pályázati felhívásokban
részletezett csatolandó dokumentumokkal együtt –
letölthetők a www.sopron.hu oldalról vagy
átvehetők személyesen a Humánszolgáltatási
Osztályon (Sopron, Fő tér 1.) is.

A versenyzőkre több feladat
is várt – össze kellett gyűjteni a
robotok szenzorait és a programozható téglákat. A következő
feladvány az arborétumba csalogatta őket, ahol térkép segítségével kellett megtalálniuk a
motorokat. A 3. futamban pedig
programot kellett írniuk a robotokra, hogy azok végrehajtsák a
kitűzött feladatot. A szerkezeteknek nem csak az volt a feladatuk,
hogy a pályán jól tájékozódjanak,
de adatokat is kellett gyűjteniük
a külvilágról, amelyeket feldolgozás után egy képernyőn is meg
kellett jeleníteniük. A versenyt a
Kecskemétről érkezett Cohesion
nevű csapat nyerte meg. A legeredményesebb soproni formáció a VasVillából érkezett, a nevük VV Mars Robot 1.0. Felkészítő tanáruk Jókuti Zsolt volt.

27 csapat mérte össze robotikai tudását a Soproni
Egyetemen FORRÁS: SOPRONMEDIA.HU

Erdei hulladékgyűjtők
Szelektív hulladékgyűjtőket helyezett ki a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. a parkerdő területén.
A kezdeményezést a magas látogatószám
miatt indította el az erdőgazdaság, de a kukákat a környezettudatos nevelésre is felhasználják majd.
– Úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy elkezdjük a szelektív hulladékgyűjtést azokon a területeket, ahol nagyon
sok vendégünk fordul meg – emelte ki Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. parkerdei és kommunikációs igazgatója. – E célból megkerestük az STKH Hulladékgazdálkodási Kft.-t, akik készségesen
segítettek nekünk, annak ellenére, hogy a
kijelölt helyekről a szelektív hulladék ös�szegyűjtése nem egyszerű művelet.

növény az erdei ciklámen, ami
júliustól szeptemberig virágzik.
Mivel 1982-ben védetté nyilvánították, nem szabad leszedni. Természetvédelmi értéke
10.000 forint. Szintén a Soproni-hegységben regisztrálták az
ugyancsak 10.000 forint eszmei értékű berki lizinkát. A Bécsi-domb természeti kincse egy
csak itt előforduló, 10–15 centiméter magas, kék színű virágot
hozó örökzöld félcserje, a szíveslevelű gubóvirág.
– Mielőtt elindulnánk virágot
szedni, érdemes tájékozódnunk
arról, hogy hol találhatóak a környéken védett területek – fejezi be Horváth Gábor. – Alapszabály, hogy a nem védett fajokat
nem védett területen is csak saját célra és mérsékelt mennyiségben szabad begyűjteni.

Tipikusan a Soproni-hegységben virágzó növény
az erdei ciklámen FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Robotokat építettek a középiskolások
Miután izgalmas feladatok során összegyűjtötték a robotok alkatrészeit, a programozásban
is összemérhették tudásukat az ország minden
részéről érkező középiskolások a Robot Race
3.0 elnevezésű versenyen.

2019. március 20.

Ennek köszönhetően már három kukát
használhatnak a Soproni Parkerdőbe látogatók. Ezekbe a káros és gyakori műanyaghulladékot gyűjtik.
– Reményeink szerint mindenki használja
majd ezeket – hangsúlyozta a parkerdei és
kommunikációs igazgató. – Természetesen
most, az induláskor még kint hagyjuk a régebbi, fából készült kukáinkat, de a célunk
az, hogy a közeljövőben már valamennyi
szemetet szelektíven gyűjtsük. Ezért folyamatosan növelni fogjuk a gyűjtőedények
számát. Tudomásom szerint az országban
hasonló körülmények között más még nem
foglalkozik szelektív hulladékgyűjtéssel.
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. a környezettudatosságra nevelés során is fogja használni a szelektív hulladékgyűjtő
eszközöket.

›

RÖVIDEN

Pályázat
Zöld Forrás pályázat nyílt
a környezet- és természetvédelmi civil szervezeteknek. Az Agrárminisztérium 70 millió
forintos keretösszeget
biztosít a környezet- és
természetvédelmi céllal
létrejött civilek támogatására. Pályázni az életminőség és az emberi
egészség környezeti feltételeinek javítása, a védett természeti értékek
és erőforrások védelme,
fenntartható használata
és az erőforrás-takarékosság és hatékonyság
javítása, a gazdaság zöldítése címen lehet.
A beadási határidő április 9., egy pályázattal
1 millió forinttól 3 millió forintig terjedő ös�szeg nyerhető el.

Békavonulás
A napokban megindultak a békák, gőték és
siklók a Fertő tó felé.
A Fertőboz és Hidegség között kiépült terelő rendszer továbbra is jól működik, de a
Balf és Fertőrákos közötti szakaszon is lehet
számítani jelentősebb
mozgásra, különösen a
Csárdakapu és Fertőrákos közti szakaszon –
közölte a Fertő–Hanság Nemzeti Park. Arra
kérik az autósokat és kerékpárosokat, hogy lassabban, óvatosan hajtsanak és maguk vagy
mások veszélyeztetése nélkül kerüljék ki az
állatokat.

2019. március 20.

Kultúra, művészetek
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Irodalmi Kiállítás és könyv készül a brennbergbányai eseményekről
pályázat
Idén negyvenkettedik alkalommal hirdette meg
irodalmi pályázatát a
Pro Kultúra. Az Így írok
én...-re 10–14 éves diákok
jelentkezését várják, ők
vers, mese, elbeszélés kategóriában vagy tetszőleges műfajú irodalmi alkotással nevezhetnek.
– A zsűri tagjai között elsőként Roskó Máriát kell
megemlíteni, aki megálmodta ezt az országban
akkor még egyedülálló irodalmi pályázatot – mondta Szittner Ágnes, a zsűri
elnöke. – Negyedik alkalommal vesz részt a pályaművek értékelésében
Egész Tamás, a Széchenyi-gimnázium igazgatóhelyettese. 2019-ben Szőke János Bálint, a Pro Kultúra kulturális menedzsere
segít a szervezésben, koordinálásban.
A pályázat értékelése sokrétű, a zsűri rengeteg szakmai szempontot vesz figyelembe. – Sok visszatérő pályázónk van, Márkus
Boróka például hosszú
évekig nyújtott be feledhetetlen, magas színvonalú alkotásokat – tette hozzá Szittner Ágnes.
– Szerencsére a Soproni
Füzetek szerkesztői is támogatják a munkánkat,
hosszú évek óta jelentetik
meg a nyertes pályaműveket a kiadványokban.
A beküldési határidő idén
április 1., további részletek a szjb@prokultura.hu
e-mail címen kérhetők.

Az elfeledett aranyvonat
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Előadást, kiállítást
szervez a brennberg
bányai aranyvonatról, a második világháború végén történt
eseményekről Tárkányi Sándor. A kutatási eredményeket
könyvben is szeretné
bemutatni.
Újabb fontos kutatásba kezdett
Tárkányi Sándor. Az építész–
helytörténész korábban az Elfeledett soproniak címmel kiállításon és könyvben mutatta be
a soproni zsidóság hétszáz éves
történetét.
– 1944. december 27-én érkezett meg Brennbergbányára
a zsidó vagyontárgyakat szállító úgynevezett aranyvonat
– mondta el Tárkányi Sándor.
– A szerelvény 1945. március
30-ig állomásozott itt, és ezen
a napon indult – Ágfalván keresztül – Ausztria felé. A kutatás
azonban nem kizárólag a történtekre vonatkozik, hanem
tartalmazni fogja Brennbergbánya építéstörténetét is. Az
egykori helyszínek bemutatása segíti az események megértését, rekonstruálását. Szeretnék
minél több olyan emberrel is
beszélni, felvenni a kapcsolatot, akinek van személyes emléke erről az időszakról. Szinte nem volt olyan brennbergi
család, aki valamilyen módon

Tárkányi Sándor szeretne minél több, az aranyvonatról származó tárgyat felkutatni. A felvételen egy olyan
porcelán látható, amelyet egy sopronbánfalvi család ajánlott fel FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
ne került volna kapcsolatba az
aranyvonattal. Egyes elbeszélések szerint például a katonák a
vonatról tárgyakat adtak élelmiszerért cserébe. Fontos mozzanat: az indulás előtt született
a döntés, hogy két vagont ki kell
üríteni, ugyanis azokban embereket fognak majd átszállítani

a határon. Így a rakományt lepakolták a vonatról, a helyiek
pedig széthordták.
– Az aranyvonat története
jól dokumentált, tárgyak katalógusa is rendelkezésre áll a
levéltárakban – folytatta a történész. – Igaz, manapság sokan talán nem is sejtik, hogy

az egyes családi ereklyék honnan származnak. A brennbergbányai vonaton arany ékszereket, érték- és vagyontárgyakat,
valamint használati tárgyakat,
porcelánokat, ezüst ékszereket,
szőnyegeket szállítottak.
Tárkányi Sándor szeretne minél több ilyen tárgyat felkutatni,

hogy azokat a rendszerezés után
egy előadáson mutassa be.
Emellett a nyár elején a papréti zsinagógában nyílik a témát
ismertető kiállítás. A tárlatot később az ország más városaiba is
szeretnék elvinni. S legvégül, a
munkát összegezve egy kötetet
készül kiadni a helytörténész.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Újabb üzletházak
épülnek Sopronban
A múlt nyáron a sörfesztivál
előtt nem sokkal betonozták le
a Sportcentrum előtti területet, amelyet most traktoros légkalapáccsal vernek szét. Mint
Rácz Béla vállalkozótól megtudtuk, Sopron nyugati üzletcentruma, a West Árucsarnok
épül itt. A vállalkozó tizenegy
évre bérli az önkormányzattól a területet, melyre acél, fa
és üveg anyagokból egy ezer
négyzetméteres, egyszintes
üzletházat építenek. Az Újteleki
utcai autópiac területén az S-B
Üzletház Kft. épít egy mutatós,
többfunkciós épületet. A több
mint ezer négyzetméter területű telken majdan 23 lakás,
14–15 üzlet, 10 iroda és mintegy 30 parkoló kap majd helyet
az S-B fantázianevű üzletházban. Míg a West csarnok már
az idén nyárra elkészül, addig
az S-B várhatóan csak jövő februárban nyitja meg a kapuit.
(Soproni Hírlap)

Különdíj

A Levi Strauss cég magyarországi képviselete különdíjat
ajánlott fel az SLC szakvezetése
által kiválasztott, legegyenletesebb teljesítményt nyújtó játékosnak. Az őszi teljesítmény
alapján Katona Sándor érdemelte ki a megtisztelő címet.
A kitűnő edzőnek, Győrfi

Lászlónak és tanítványának
a különdíjat Judik Péterné, a
soproni Árkád sori mintabolt
marketingigazgatója adta át.
(Soproni Hírlap)

1969
Népdaléneklési verseny
„Az hol én elmegyek…” Ez volt
a soproni Óvónőképző Intézet
népdaléneklési versenyének a
kötelező dala. Az Óvónőképző
ápolni kívánja a magyar népdalokat, hagyományokat.
November első napjaiban
volt az elődöntő, melyen több
mint harminc növendék vett
részt. Közülük az egy hónappal ezelőtt rendezett középdöntőbe tizenkét hallgató került.
A döntőben hatan vehettek
részt. Jól sikerült ünnepi hangverseny keretében került sor a
döntőre, ahol Lomoschitz Pál
intézeti vezetőtanár mondott
bevezetőt. A döntőbe került hat
versenyző először a kötelező
számot énekelte el, majd egymás után a szabadon választottakat. Két kíséret nélküli
és egy zongorakíséretes népdal eléneklése volt a verseny
feltétele. A zsűri, melyben az
intézet vezetőin kívül Kovács
Sándor, a Zeneiskola igazgatóhelyettese, Markó Lenke és
Kolmann Lajosné tanárnők
foglaltak helyet, értékelték az
elhangzott produkciókat, majd
Földi Lőrinc igazgató, a zsűri

elnöke kihirdette az eredményt
és átadta a díjakat. A sorrend:
1. Conrad Katalin, 2. Sinkó
Zsuzsanna, 3. Molnár Eszter, 4.
Horesnyi Mária, 5. Molnár Éva,
6. Veöreös Hajnalka. (Kisalföld)

1919
Osztrák agent
provocateurök NyugatMagyarországon
Előbb Győrbe, majd Sopronba
érkezett Junker János német
miniszter és Kalmár Henrik
német minisztériumi államtitkár. A miniszter kijelentette,
hogy nem látja a helyzetet
olyan kellemetlennek és veszedelmesnek, mint azt a deputációk és a jelentések leírták. A
német lakosság legfőbb panasza az, hogy osztrák agent provocateurök járják be a német
lakta vidékeket, akik minden
áron ki akarják venni a hűség
esküt a németektől NémetAusztriára. Utazásomnak az
a célja, mondotta a miniszter,
hogy a népet felvilágosítsam és
megnyugtassam afelől, hogy
a hazai németség autonómiája a legközelebbi időben meglesz. Vasárnap Sopronban szociáldemokrata népgyűlés lesz,
amelyen Kalmár államtitkár a
német autonómia tervezetét
ismerteti. (Pesti Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Emlékhangverseny
Kárpáti Sándor zenei hagyatékának legszebb darabjaiból rendeztek
emlékhangversenyt a Liszt-központban. A hangverseny apropóját a
soproni zeneszerző, zeneiskolai tanár halálának 80. évfordulója adta.
A Kőszegi Vonósokkal kiegészült Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekart a hagyatékot is feldolgozó Dárdai Árpád karnagy vezényelte.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS.

Szakma sztár fesztivál
Sikeresen szerepeltek a soproni diákok a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett XII. Szakma Sztár Fesztiválon.
Babos Zsolt faipari technikus 1. helyen végzett, Horváth Csongor központifűtés- és
gázhálózat-szerelő szintén 1. helyezett lett.
A dobogó második fokára állhatott fel Riba
Tamás asztalos és Mészáros Katalin eladó.

Az előkelő ötödik helyet szerezte meg
Jakab Zsófia logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző. Az országos döntőt megelőzte
januárban több írásbeli verseny is. A soproni szakképző iskolákból 119 tanuló 16 szakmából vett részt a megmérettetésen, közülük 10 elődöntős lett, hatan pedig bejutottak az országos döntőbe.

8

Sport

www.sopronitema.hu

Az SC Sopron több játékosa is megtalálta a góllövő cipőjét

Gólzáporos meccsek

Harcművészet
magas fokon
PÁDER VILMOS

PÁDER VILMOS

A hétvégén városunk lab
darúgó
csapatai számtalan
gólt rúgtak, illetve
kaptak. Az SC Sopron
megnyerte első hazai
meccsét, a SFAC szintén itthon játszott, de
kikapott.
Az SC Sopron szépszámú szurkolótábora előtt kitett magáért, már a mérkőzés elején
magához ragadta a kezdeményezést, sorra vezetett jobbnál
jobb támadásokat, de a Győrszentiván védelme állta a sarat.
Közel fél óra játék után megtört
a jég, Kocsis Ármin kiváló labdát kapott, csinált két jó cselt,
majd a kapu bal oldalába lőtte
a labdát, 1–0. A gól felrázta a
hazaiakat, megszűnt a görcsös
akarás, felszabadultan játszottak Galambosék, tíz percre rá
Gere fejes góljával már 2–0-ra
vezettek. A szünetet követően
Galambos kapott pazar átadást
Kocsis Ármintól, majd kapásból kilőtte a hosszú sarkot, 3–0.
Csereként lépett pályára az 54.
percben a sérüléséből felépülő,
gólerős Honyák Máté, és gyorsan meghálálta a bizalmat.

Hazai pályán 9–0-ra nyert az SC Sopron csapata a Győrszentiván ellen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az 58., 68., 72. és a 84. percben rúgott 4 látványos gólt, és
adott egy gólpasszt, játékával
a mezőny fölé nőtt. Csapaton
belül nagy az öröm, hogy az
újból soproni színekben játszó
Varga Kevin is a kapuba talált,
illetve két tehetséges játékos,
Kocsis Ármin és Gere Richárd
is megtalálta góllövő cipőjét.
A szurkolók a mérkőzés végén
vastapssal köszönték meg a
játékosok hozzáállását. SC Sopron – Győrszentiván: 9–0.
Az SC Sopron országos kiemelt bajnokságára aspiráló

gárdája hazai pályán listavezetőhöz méltó játékkal, 6–0 arányban verte a Nagykanizsát. Az
U19-es korosztály 3–3-as döntetlent játszott a szintén Zala
megyei U19-esekkel.
A SFAC hazai pályán fogadta
a tavaly még NB III-as Csornát,
és 9–0 arányú vereséget szenvedett. Az Anger réti fiataloknak még nagy falat a rábaközi
együttes, de a tisztes küzdőszellem mindenképpen dicséretes.
A Lövér körúti lila-fehérek a
megyei III. osztályú bajnokság
harmadik helyén álló Csapod

együttesét fogadták, és pazar
játékkal 11–1 arányban „bedarálták” a vendégcsapatot. Az SVSE
legénysége meggyőző játékot
mutatva hozza a mérkőzéseit,
és magabiztosan vezeti a bajnoki tabellát.
A SC Sopron NB II-es női labdarúgói hazai pályán helyenként látványos játékot mutatva,
fölényes 6–0 arányú győzelmet
arattak a Nagykanizsa felett. A
csapat tartja 2. helyét a tabellán.
Az U16-os lány korcsoportban
Ajka ellen 2–2-es döntetlent értek el a soproni fiatalok.

48 pontos hazai győzelem
RÁZÓ LÁSZLÓ

Közel 50
ponttal
többet dobott hétvégi ellenfelénél a
Sopron Basket. A Vasas Akadémia elleni találkozón ismét
főszerepet kaptak a
soproni fiatalok.
Sok kérdés nem maradt nyitva a
női bajnokság alapszakaszában,
hiszen az már korábban eldőlt,
hogy a veretlenül álló Sopron Basket győztesként kezdi
majd a rájátszást. Ennek megfelelően a fiatalok közül Czukor, Dubei és Határ Bernadett
is kezdőként kapott lehetőséget,

A Sopron Basket magabiztosan nyert itthon,
a fiatalok ismét főszerepet kaptak FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a későbbiekben pedig Weninger és Varga Kamilla is pályára
léphetett. A Vasas fiataljai csak
az első negyedben tartották

magukat, utána edzőmeccset
vívott a két együttes. A soproniak közül Weninger Virág
10, Határ Bernadett 16, Dubei

Debóra pedig 21 pontig jutott, a
találkozó végére pedig csaknem
50 pontos különbség alakult ki.
Jellemző adat a soproni csapat
hozzáállására, hogy az utolsó
negyedben 29 pontot dobtak
a hazaiak és mindössze 4 pontot engedtek ellenfelüknek, ezt
a meccset is végighajtotta tehát
Roberto Iniguez együttese. A
végeredmény: Sopron Basket –
Vasas Akadémia: 88–40.
– Lassan kezdtük a meccset,
nem volt elég energia a játékunkban – összegzett Roberto
Iniguez vezetőedző. – Szünet
után felpörögtünk, akkor már
a saját játékunkat játszottuk,
és a padról is jól szálltak be a
játékosaink.
A Sopron Basket szombaton 16 órától az ELTE BEAC
Újbuda vendégeként játszik
Budapesten.

Iniguez: messze még a FINAL4
Egyedülálló bravúrt hajtott végre a Sopron
Basket női kosárlabdacsapata azzal, hogy egymást követő két évben a legjobb négy közé
jutott az első számú európai kontinenstorna,
az Euroliga négyesdöntőjébe.
Mint arról beszámoltunk, a
francia Bourges elleni negyeddöntő első mérkőzésén egy
ponttal győzött a soproni
együttes, hogy aztán a visszavágón a sokadik különleges bravúrt végrehajtva, magabiztosan

nyerjen az ötezer francia szurkoló előtt. Azóta az is kiderült,
hogy a tavalyihoz képest változik a négyesdöntő lebonyolítási
rendje: már nem érvényes az
a szabály, miszerint amennyiben a FINAL4-ba két csapat is

azonos országból érkezik, ez a
két együttes nem játszhat döntőt. Az idei évtől ez is lehetséges,
így a Sopron Basket a címvédő
Jekatyerinburggal, a cseh USK
Praha pedig a Kurszkkal csap
össze az elődöntőben. Roberto
Iniguez vezetőedző hangsúlyozta, hogy nagy eredmény a
négyesdöntőbe jutás, de egyelőre nem ez a téma a csapatnál.
– Csak április közepén rendezik meg a FINAL4-t – mondta a
vezetőedző. – Nagyon örülök

annak, hogy ismét bejutottunk
a négyesdöntőbe, de ez még nagyon messze van, így egyelőre
nem ezzel foglalkozunk elsősorban. A sikeres negyeddöntőt követően adtam néhány nap pihenőt a játékosaimnak, akik múlt
hét közepétől rázódtak vissza a
munkába. Így a legfontosabb az,
hogy őket újra formába hozzuk,
és ez időbe telhet. Vannak még
fontos mérkőzéseink a FINAL4
előtt a bajnokságban is, most
ezekre fókuszálunk.

2019. március 20.

A Magyar Kyokusin Karate Seibukai Szervezet 2007-ben alakult Magyarországon, ezzel
egy időben jött létre a Soproni
Harcművészeti Klub karate és
kendo szakággal. Az egyesület
elnöke Lakihegyi Detre 3 danos
karate- és kendomester. – A seibukai karate és a hagyományos
kyokusin karate közti legfőbb
különbség a szellemiségben
rejlik – mondta lapunknak az
elnök. – Budo karatét gyakorolunk: itt a testi erő használata
találkozik a belső energiák mozgósításával. Megkapjuk a lehetőséget egy élethosszig gyakorolható mozgásforma elsajátítására, elmélyítésére. Kezünkben
a kulcs a testi és lelki egészségünk megőrzéséhez. Heti

három alkalommal kétórás
edzéseket tartunk az Eötvös-iskolában, de gyakran ez az idő
kevésnek bizonyul. Havi rendszerességgel részt veszünk szemináriumokon, ahol az összes
magyarországi klub képviselteti magát. Évente megrendezzük nyári edzőtáborunkat, ahol
nemcsak fizikálisan erősödünk,
hanem a japán mester kivételes személyiségének köszönhetően óriási mentális élményben
van részünk.
Az egyesület másik meghatározó szakága a kendo, amely
városunkban 2004-ben honosult meg. A kendo (jelentése: a
kard útja) a tradicionális japán
szamurájkardvívás jelenkori továbbélését jelenti korhű páncélruházatban és fegyverekkel,
szertartásos keretek között.

Lakihegyi Detre 3 danos karate- és kendomester

Molnár Csaba
emléktorna
A Győr–Moson–Sopron Megyei Kosárlabda
Szövetség és a sportfelügyelet ismét megrendezi a Molnár Csaba emléktornát. Március
31-én amatőr kosárlabdázók játszanak mérkőzéseket a Novomatic-arénában, így emlékeznek az egykori kiváló játékosra.
– Szomorú jubileum, de idén 10
éve, 2009. március 22-én távozott közülünk Molnár Csaba –
mondta el Wischy Péter főszervező. – A kosaras és jó barát
emlékére ebben az évben is
összegyűlnek az amatőr kosárlabdázók, hogy egy kiváló hangulatú tornán találkozzanak,
emlékezzenek az egykori játékostársra. Várjuk a jelentkezőket, reményeink szerint idén
tovább fog emelkedni az elmúlt
években jellemző 15–16 csapatos
létszám. Érdekesség, hogy a Szlávik család saját csapattal nevezett, Sopronból és Körmendről
is érkeznek majd kosarasok, az
együttesben kizárólag Szlávik
vezetéknevű játékosok lesznek.

›

Wischy Péter hozzátette: a
lebonyolításhoz idén is nagy
segítséget nyújtott a Raabersport Kft., hiszen ingyen biztosítja a Novomatic-arénát. Cégek, magánszemélyek, a soproni sportfelügyelet és a megyei
kosárlabda szövetség is komoly
segítséget nyújt ahhoz, hogy
megrendezhessék az emléktornát. A rendezvény bevételét
idén is jótékony célra fordítják:
a család kérésére a befolyt összeget várhatóan a Cseresznye sori
gyermekotthonnak ajánlják fel.
A szervezők nevezéseket egészen március 29., péntek estig
elfogadnak az alábbi elérhetőségeken: 30/9373–474, illetve
stadion@sopron.hu.

RÖVIDEN

Sportolva támogatnak
Március 24-én, vasárnap ismét jótékonysági futást rendez
a soproni Paddy Sportegyesület. A szervezők az esemény
bevételét három súlyosan sérült soproni fiatal és családja
részére ajánlják fel. A futók 5,6 kilométeres távot teljesítenek a belvárosban, ezen kívül egy két kilométeres sétával
is várják a mozogni vágyókat. A program reggel kilenckor kezdődik a regisztrációval, lesz meglepetés fellépő,
közös bemelegítés, majd 11-kor rajtolnak el a sportolók.
A helyi Rotary Clubbal közösen szervezett eseményt egy
egészségnap is színesíti, ahol lesznek bemutatók, egészségmegőrző programok és véradás is.

2019. március 20.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 20., szerda 19
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC –
TF Budapest
Március 21., csütörtök 8 óra, Berzsenyi líceum
Diákolimpia –
körzeti döntő
Március 22., péntek 19 óra, Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Óbudai
Kaszások KA
Március 27., szerda 19
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Naturtex-SZTE SZEDEÁK

Teke
Március 23., szombat 14 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE – Topido
Nagymizdó SE
Március 24., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE –
NK Teke SE

Küzdősport
Március 23., szombat
17 óra, Vasvilla
Jótékonysági küzdősportgála – boksz – K1
– amatőr MMA

Futás
Március 24.,
vasárnap 11 óra,
Szent Orsolya-iskola
IV. Szent Patrik
jótékonysági futás
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Fontos, hogy minél vonzóbbá tegyék a fiataloknak a sportolást

Elkészült a kézilabdapálya
HUSZÁR JUDIT

– Mindenfajta sport
az egészség megőrzését, a harmonikus
személyiség kialakulását szolgálja – hangsúlyozta a Deák téri iskola mellett kialakított
kézilabdapálya átadásán dr. Simon István
alpolgármester.
Új sportpályával gazdagodott
Sopron: múlt héten adták át a
palánkokkal körbevett, rekortán
borítású kézilabdapályát a Deák
téri iskola mellett. A rendezvényen részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester, dr. Simon István
alpolgármester, dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, Csiszár
Ákos önkormányzati képviselő,
Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója, valamint Asbóth Imre, a Deák téri
iskola igazgatója. A 22×42 méteres szabványos pályát mintegy
30 millió forint kormányzati
támogatásból alakították ki. Az
országos programot a Magyar
Kézilabda Szövetség hirdette
meg, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium pedig az országban 91 helyen (mintegy 3 milliárd forinttal) támogatta.

A Deák téri iskola mellett kialakított új kézilabdapályát már rögtön az átadás után birtokba vették a fiatalok
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

– Mindig nagy jelentőségű
egy sportpálya avatása, ugyanakkor Sopronban nem meglepő – mondta az átadásakor
dr. Simon István. – Sopron nemzeti sportváros, számunkra fontos a sport, ahogy a kormányzatnak is, hiszen ez egy nép
egészségügyi kérdés. Lényeges
hangsúlyozni, hogy az egészség

SKC: vereség a ZTE-től

Végig küzdött a soproni csapat a Zalaegerszeg ellen, de győzni nem sikerült
FOTÓ: ZALAKERÁMIA ZTE KK

Vereséggel folytatta szereplését az SKC az
NB I. A csoportjában: Sabáli Balázs együttese
izgalmas meccset játszott Zalaegerszegen, de
végül vereséggel tért haza a soproni csapat.
A meccs első felében pozitívum
volt Wesley Gordon játéka: az
SKC centere folyamatos veszélyt
jelentett a zalai kosárra, emellett szorgalmasan gyűjtötte a
lepattanókat. A kinti dobások
azonban egyáltalán nem mentek a ZTE ellen, az első félidőben
egyetlen sikeres soproni kísérletet sem láthatott a közönség,
így szünetben kilenc egységgel vezettek a hazaiak (46–37).
Nagyszünet után végre megtört

9

a jég, Takács Norbert betalált
kintről, a csapat pedig koncentráltabban védekezett. A soproniak többek között Fuller feljavuló játékának köszönhetően
a harmadik negyedben, majd
az utolsó etapban is egalizáltak,
azonban fordítani nem sikerült,
így végül a zalaiak örülhettek.
Wesley Gordon ismét lenyűgöző
teljesítménnyel rukkolt elő: 22
pontja mellett 12 lepattanója
és 7 kiharcolt faultja volt, végül

43-as teljesítménymutatóval
zárta a meccset – a győzelemhez azonban ez is kevés volt. A
végeredmény: Zalakerámia ZTE
KK – Sopron KC:91–84.
– A kinti dobásban ma egyértelműen jobbak voltak a hazaiak – mondta Sabáli Balázs vezetőedző. – Kétszer is egalizálni
tudtunk, de túlpörögtünk, és az
eladott labdákból könnyű kosarakat szerzett a ZTE. Voltak hibáink, de végig küzdött a csapat,
nem szabad csüggednünk, mert
szerdán fontos meccs vár ránk.
A Sopron KC szerda este 7-től
a TF Budapest együttesét fogadja, szombaton pedig Debrecenben lép pályára.

nem a betegség hiánya, hanem
a teljes testi és lelki jólét állapota, amelyhez nagyban hozzájárul a sport is. Mindenfajta sport
(az amatőrtől a tömegsporton
át a profiig) az egészség megőrzését, a harmonikus személyiség kialakulását szolgálja.
Nemcsak a pozitív élettani hatásai miatt, hanem azért is, mert

a sport segít a fiataloknak a szocializációban, a társas kapcsolatok kialakításában.
A pályát ugyan százszázalékos
kormányzati támogatásból alakították ki, de a fenntartás, biztonságos üzemeltetés feltételeit
az önkormányzat biztosítja.
– A mostani pálya elődjét már
körülbelül 20 éve megnyitották

a városiak előtt – mondta el érdeklődésünkre Asbóth Imre.
– Természetesen a mi diákjaink
is használják, többször kijönnek
ide testnevelésórákon vagy a
napközi során, ugyanakkor én
azt látom, hogy délutánonként
és hétvégente sok a környéken élő család jár ide sportolni,
kikapcsolódni.
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Az internet megkönnyíti a szülők dolgát a beiratkozásnál is

Iskolába mennek az ovisok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A jelenlegi adatok
szerint szeptemberben városunk általános iskoláiban 520
gyermek kezdi meg
az első osztályt. A
Soproni Tankerületi Központ idén is
összeállít egy beiratkozási csomagot.
– Sopronban a legfrissebb adatok szerint 760 gyermek válik
tankötelezetté szeptemberben
– mondta Marek János, a Soproni Tankerületi Központ vezetője. – Közülük 520-an kezdik
meg az első osztályt. 210-en egy
évig még óvodában maradnak,
harminc gyermek iskolaérettségi
vizsgálata még folyamatban van.
Marek János hozzátette, a
beiratkozással kapcsolatban
változás, hogy idén április 1-jétől 12-ig internetes felületen is
be lehet nyújtani a szükséges
adatokat, illetve kitölteni a dokumentumokat. Ám ez egyelőre még nem mentesíti a szülőt
az iskolában történő személyes
megjelenéstől.
– A Soproni Tankerületi Központ – ahogy az előző években
is – most is elkészíti a beiratkozási segédletet az iskolát kezdő

›
A Lewinsky Anna gyakorlóóvoda nagycsoportosai játék közben – szeptemberben ők már iskolapadba ülnek

AJÁNLÓ

Mark Twain:
Tom Sawyer

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

gyermekek szülei részére – tette hozzá a vezető. – Ezt az anyagot eljuttatjuk az óvodákba. A
csomag tartalmazza a beiratkozási adatlapot, a szükséges

tájékoztatókat, továbbá azokat
a kötelezően benyújtandó iratokat, amelyeket a beiratkozáskor
le kell adni. A cél az, hogy ezeket a dokumentumokat előre

KÖZELEG AZ ÓVODAI JELENTKEZÉS
Április 24-én és 25-én 8–18 óráig lehet beíratni a soproni óvodákba a gyerekeket. A jelentkezéshez a szülők vigyék magukkal a személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és taj-kártyáját, a lakcímet igazoló iratot (hatósági
bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcímigazolvány). Szeptember 1-től azoknak a gyerekeknek kötelező elkezdeni az óvodát,

kitölthessék a szülők, így az iskolákban jelentősen csökken a
várakozási idő.
Sopronban jelenleg négy állami fenntartású általános iskola,

Dani Valéria informatikus–könyvtáros az egyik
kölcsönözhető e-book olvasóval
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium tanulóinak
tíz ilyen eszköz könnyíti meg
az életét.
– Kalandosan jutottunk hozzá az e-book olvasókhoz, ugyanis a NAV árverésén licitáltam
rájuk – meséli Dani Valéria

informatikus–könyvtáros. – Az
iskola vezetése maximálisan
nyitottnak bizonyult a kezdeményezésre, így darabonként
6.000 forintért vettük meg
őket, sőt – ugyancsak árverésen – még tokokat is vásároltunk hozzájuk.

Ismét ingyenes pénzügyi projektnapokat szervez 16–18 éves
diákoknak a Pénziránytű Alapítvány és a Diákhitel Központ
Zrt. Több mint húsz iskolából választották ki azt a nyolc intézményt, amelyek 2018 novembere és 2019 májusa között
– országszerte – helyszínt biztosíthatnak a „Pénzre váltható tudás” elnevezésű programnak. A Soproni SzC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma a közelmúltban adott otthont a kezdeményezésnek.

három speciális ellátást nyújtó
gyógypedagógiai intézmény,
egy német nemzetiségi fenntartású, valamint két egyházi
általános iskola működik.

akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik évüket. A felvételi körzetekről, a körzetekhez tartozó utcajegyzékről az óvodákban
és a város honlapján (www.sopron.hu oldal önkormányzati alportálján, az önkormányzati intézmények, önkormányzati oktatási intézmények, óvodák, bölcsődék menüpont alatt)
tájékozódhatnak. Az óvodai nyílt napok időpontjáról, illetve
az elérhetőségekről múlt heti lapunk 10. oldalán olvashattak.

A szerzői jogvédelem alatt
álló jogtiszta tartalmak az interneten általában 30 százalékkal olcsóbban kaphatóak meg
e-book formájában, mintha
nyomtatott könyvet vennénk.
A tartalmak nincsenek másolásvédelemmel ellátva, tetszőleges
mennyiségű eszközön használhatóak, mivel az iskola együttműködési megállapodást kötött
az eKönyv Magyarországgal. A
gyerekek élnek is a lehetőséggel, hiszen az eszközök kis helyet foglalnak, viszont rengeteg
anyag rájuk fér. A kölcsönzéshez
mindössze egy megállapodást
kell aláírniuk arról, hogy nem
teszik fel a tartalmakat a saját
gépeikre, illetve az internetre.
– Ha nagyon sürgősen kell
valamilyen könyv, megveszem
az interneten, és két perc alatt
itt is van szállítási költség nélkül. A könyvek sokat emlegetett illatát a praktikum pótolja
– fejezi be Dani Valéria. – Tudomásom szerint a városban
máshol nemhogy eszközt, de
még elektronikus könyvet sem
kölcsönöznek.

Pénzügyi projektnapok a Fáyban

›

„Elsőnek lenni
– ez a fontos.
Tenni, mondani,
látni valamit,
mindenki mást
megelőzve – ez
az a gyönyörűség,
amelyhez képest
minden más
gyönyör lagymatag
és hétköznapi,
minden más
elragadtatás olcsó
és közönséges.”
újságíró, humorista)

MADARÁSZ
RÉKA

Az e-book reader nagy előnye
a mobiltelefonnal szemben,
hogy – mivel kifejezetten olvasásra találták ki – nagy mennyiséget tudunk vele olvasni anélkül, hogy rontaná a szemünket. Főként szakirodalom és
szépirodalom olvasására ajánlott. Két éve a Berzsenyi Dániel

A HÉT MOTTÓJA:

Mark Twain (amerikai író,

Irodalom elektronikusan
Városunkban egyedülálló
szolgáltatást vehetnek igénybe a Berzsenyi Líceum diákjai: az
iskola könyvtárából
e-book readert (elektronikuskönyv-olvasó) kölcsönözhetnek. Az eszközt két
hétre lehet hazavinni, de ez az időtartam akár meg is
hosszabbítható.

2019. március 20.

A rendezvény két interaktív tanórával indult, melyeknek témája a pénzügyi tervezés 16–18 évesen. Ezeket a tréningeket az intézmény szaktanárai vezették. A program második
részében közismert vendégekkel és az iskola egy-egy sikeres egykori, valamint jelenlegi diákjának a részvételével interaktív pódiumbeszélgetést tartottak a pénzügyi tervezésről, pénzkezelési technikákról, tippekről és a pénzügyi tudatosságról. A projektnapot online pénzügyi kvízshow zárta.

Ez történt
Sopronban
130 évvel ezelőtt, 1889.
március 14-én hunyt el
Sopronban Hillebrand Imre
likőrgyáros, a gyáralapító
Hillebrand Vince fia.
125 évvel ezelőtt, 1894.
március 5-én Sopronban
született Micsey Józsa énekesnő (drámai szoprán), zenetanár. Számos nagysikerű hangversenyen lépett fel,
énekpedagógiai munkássága is jelentős. Budapesten
hunyt el 1976 márciusában.

A könyv főhőse, Tom
Sawyer és pajtásai – véletlenül – egy gyilkosság
szemtanúi lesznek és egy
valódi rablóbanda nyomára bukkannak, és belebonyolódnak egy izgalmas, ámde gyermeki
ésszel kifundált nyomozásba. A szálak a „kísértetház” után egy rejtélyes
barlangrendszerbe vezetnek, ahol is Tomék eltévednek. Családjuk és a falubeliek már holtnak hiszik
őket. Tom kitartó kutatása és bátorsága révén napok múlva megtalálják a
barlangból kivezető utat…

Filmajánló: Zöld
könyv – Útmutató az élethez

100 évvel ezelőtt, a Soproni Napló 1919. március 8-i
számában: Jönnek a selmeci főiskolások című cikkével
köszöntötte a magyar királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola diákjait. „Sopron
szürkesége új színfoltot kap,
ha mindnyájan itt lesznek a
selmeciek, akik magukkal
hozzák a jókedvet, az ifjúságot, az életet. Elhozzák azt
a színt, amely Sopron palettájáról hiányzik, a friss, lüktető, eleven színeket, amelyekkel fel fogják élénkíteni a
mi szürke tónusú életünket.
A véletlen egyszerre megajándékozott bennünket sok
értékkel. Egy darab jövendővel. Becsüljük meg annyira,
hogy megtarthassuk.”

Tony Lip egyszerű, ugyanakkor jólelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és csak
aztán kérdezek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy
egy afroamerikai zongorista, Don Shirley sofőrje
lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda,
ahol a helyiek nem látják
szívesen azokat, akiknek
más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó
ember nyers modorának,
ám az út során rájönnek,
hogy nem is annyira különbözőek.

A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

MÉDIAPARTNEREINK:

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

Rádió 1 Sopron
Sopron TV
sopronmedia.hu
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Pedagóguscsaládból zenei pályára

VELÜNK ÉLŐ
BACIHEGYEK

Az, hogy a beleinkben (is)
számos baktérium él, nem
újdonság. Amikor például egy antibiotikum mellé
probiotikumot (spéci baktériumtenyészet-konzerv)
is javaslunk, a megvédésük
a célunk. Ők (a baktériumok)
többen vannak, mint „mi”
(saját testi sejtjeink). Számuk mintegy 100.000 billió
(milliószor millió, ami még 12
nullát jelent). Nagyon sokfélék (több mint 1000 típusuk
ismert) és az össztömegük
1–2 kiló. Nemcsak a jó székletünkért felelősek, de mivel

›

még agyunkkal is folyamatosan kommunikálnak (oda és
vissza), szinte minden szabályozási folyamatunk részei. A
védekező (immun) rendszerünknek csakúgy, mint például a cukorháztartásunknak fontos elemei. Betegségeink (és életmódunk!)
változtatják őket és változásaik megbetegítenek. Talán
idővel megtanulunk célzottan vigyázni rájuk, hogy jobban vigyázhassanak ránk. Mi
ők (is) vagyunk.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 20–26.

Március 20.,
szerda

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Március 21.,
csütörtök

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 22.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Március 23.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Március 24.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Március 25.,
hétfő

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Március 26.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

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

KERESZTREJTVÉNY

A legjobb kikapcsolódás
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.
Hajdú Tamást a „beatkorszak”
soproni nemzedéke a Roller és
a Drifters együttes billentyűseként is ismerhette, majd
később vendéglátósként dolgozott, a legutóbbi időkben pedig
a domonkos rendház melletti
kegytárgyboltot vezette.
– Hajdú János nagyapámat,
aki vasutas volt, én már sajnos
személyesen nem ismertem
– mesélte Hajdú Tamás. – Őt
a munkája miatt ide-oda helyezték, így apám Jászberényben született, majd onnan
a család Budapestre került.
Hogy abban az időben milyen
stabil anyagi hátteret jelentett
a vasútnál dolgozni, azt jól jelzi, hogy apám Egerben tanári
oklevelet szerzett, egyik leánytestvére orvos lett, majd neves
és elismert reumatológusként
híres betegei voltak, többek
között Babits Mihály. Később
Sopronban egy alapítványt létesített vasutas gyermekek tanulmányainak támogatására. A

Hajdú Tamás FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
másik nagynéném pedig rajztanár, elismert festőművész
volt. Egyébként éppen a közelmúltban számoltuk össze, hogy
a családunkban harminchatan
voltak, illetve jelenleg is pedagógusok – közülük a testvéreim
közül is négyen.
Hajdú János anyai felmenői a
Bodnár család révén Erdélyből,
Szatmárnémetiből származnak. – Bodnár Alajos dédapám
1862-ben született, és vele, illetve a feleségével kezdődött a
pedagógusvonal a családban.
Nyolc gyermekük közül heten
lettek tanárok, tanítók, köztük

az én nagyanyám, Bodnár Terézia is, sőt az ő férje, az én
nagyapám, Bodó András úgyszintén. Édesanyám Debrecenben, a Szegény Iskolanővérek
által vezetett Svetits Intézetben
szerzett tanítói oklevelet, majd
édesapámmal megismerkedve
még háború előtt, anyám rokonságának hívó szavára Sopronban telepedtek le. Apám
először a Halász utcai, hivatalos nevén Magyar Királyi Állami Petőfi Sándor Polgári Fiúiskolában, majd a háborús, illetve az azt követő években több
vidéki tanintézményben, így a

szülőfalumban, Fertőszéplakon
is tanított. Később a Berzsenyiben és a Széchenyiben volt óraadó, majd faipari szaktanárként
a 403-as Ipari Szakmunkásképzőből ment nyugdíjba, édesanyám pedig végig az Orsolya
téri iskolában oktatott.
– E tekintetben én kilógok
a sorból, nekem a zene volt a
mindenem – zárta Hajdú János. – Horváth Józsefnél, a zeneiskola igazgatójánál hét évig
hegedülni tanultam, de igazán
mindig a zongora vonzott, ma
is ez a legjobb kikapcsolódás számomra.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1948-ban született Fertőszéplakon. Szülei pedagógusok
voltak. Felesége egészségügyi végzettségű, Tamás fiuk édesapja nyomdokaiba lépett, a vendéglátásban dolgozik, Eszter lányuk pedig kozmetikus.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 27-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 Sopronnal foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Március 6-i rejtvényünk megfejtése: Farsangi funk a Strokes ütősegyüttessel. Szerencsés megfejtőnk: Szabadi Hajnalka, Sopron, Lehár Ferenc utca.
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Az új dal a rossz szokásokról szól

Bebe Rexha „bűnei”
KÓCZÁN
BÁLINT

Bebe Rexma még
dögösebb, mint korábban.
Az amerikai énekesnő legújabb dalában
mégis az emberi tökéletlenségről énekel.
A csinos előadónak
a 2017-es esztendő
hozta meg az áttörést.
Új számmal lepte meg rajongóit
az idén Grammy-díjra is jelölt
Bebe Rexha. A track az énekesnő
az Expectations című albumát
követő új nagylemezének első
előfutára.
– A Last Hurrah a rossz szokásokról szól. Mindenkinek
vannak hibái – mesélte az újdonság kapcsán a szexi előadó,
majd részletesebben is kifejtette
az üzenetet: – Mindannyiunknak vannak bűnei. Ez nemcsak
a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás lehet, hanem akár a
szerelem vagy bármelyik rossz
szokásunk. A Last Hurrah egyfajta végső óda a vétségeinkhez,
hogy holnap egy sokkal jobb

sarok

Egy reformkori lány
MADARÁSZ RÉKA

Talán sokunk számára érdekes lehet, hogy
a 19. században milyen sors jutott osztályrészül egy Sopronban
is élt polgárlánynak.
Slachta Etelka naplója érdekes részletekkel szolgál.

emberként folytassuk tovább.
Aztán persze holnap úgyis újra
kezdjük mindezt.
A dal elsőként élőben pár hete
a Live with Kelly and Ryan reggeli műsorában robbantott az
Oscar díjátadó másnapján.
Bebe legutóbbi felvétele a
szupersztár francia lemezlovassal, David Guettával készült Say
My Name zseniálisan egyesíti
a latin és az elektronikus zene
legizgalmasabb elemeit. A sláger hivatalos videoklipjét már

több mint 300 millióan tekintették meg YouTube-on.
Az albán származású, amerikai énekesnő–dalszerző számára a 2017-ben megjelent szólóalbum hozta meg a nemzetközi
sikert, amin olyan slágerek szerepeltek, mint a The Way I Are
(Dance With Somebody) vagy a
Meant To Be.
A Last Hurrah parádésra és
szexire sikerült klipjét, amely a
tökéletlenséget ünnepli, nemrég mutatták be.

Petruska András: Reláció
A napokban jelent meg Petruska András új
nagylemeze Reláció címmel. Az album zenekari felállással készült.
– Popzenésznek tartom magam, sosem
bonyolítottam jobban a műfaji besorolást – kezdte Petruska új lemeze kapcsán.
– Felnőttebb, érettebb leágazás a Reláció,
amelynek szívét a világzenei elemek, a lelkét pedig a többrétegű, játékos szövegek
adják. Párkapcsolati, romantikus történetek

éppúgy hallhatók ezen az albumon, mint
a saját magammal vagy a világgal való viszonyról szóló szerzemények – fejtette ki az
előadó. Sok dalában egyszerre jelenik meg
a személyes élmény és egy tágabb pers
pektíva, mintegy egymás metaforájaként.
A Reláció 13 dalt tartalmaz, közülük háromnak Grecsó Krisztián költő írta a szövegét.
A Petruska–Grecsó művek egyikét, az Égi
gangon című dalt meg is filmesítették.

2019. március 20.

A Soproni Széchenyi István
Gimnázium 12. B osztályos
diákja, Erdélyi Kamilla a humán tudományok szekció
első helyezettjeként jutott
tovább a Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei
Konferenciájának döntőjébe. A lelkes nőtörténet-kutató a „...kacérkodni fogok
vele” – Slachta Etelka soproni úrileány naplója című kötetek alapján állította össze
az előadását.

– Viszonylag gazdag anyag
maradt ránk Etelkáról – mesélte Kamilla. – Abban az
időben a fiatal lányoknak
naplót és tollat adtak a kezükbe, hogy gyakorolják az
írást, Etelka számára viszont
ez nemcsak egy feladat volt,
életének részévé vált. Hos�szan és rendszeresen örökítette meg napjait, egészen első gyermeke megszületéséig.
A közéleti kérdésekre nyitott
ifjú hölgy élte a középosztály élénk társasági életét. A
partik, bálok, piknikek, baráti összejövetelek sokaságában tartalmas élményekkel
szolgált egy-egy színvonalas
bécsi színielőadás, opera. A
finom zenei érzék hozzátartozott a kor női műveltségéhez. Akkoriban a fiatal
lányok házitanítóktól vettek
órákat, akik énekelni, zongorázni tanították őket; az

irodalom, a német és a francia nyelv rejtelmeibe avatták be őket.
– Etelka Szekrényessy Józseffel, későbbi férjével a
korszak legdivatosabb fürdőhelyén, Balatonfüreden
ismerkedett meg. Az utazás
hátterében édesanyja kúrálása mellett – ki nem mondva – némi kiházasítási célzat is meghúzódott – folytatta mosolyogva Kamilla.
– Az anyai elképzelésekkel
szemben Etelka a saját fejét
követte, a partnerválasztás
során pedig nagyon is racionális szempontok vezérelték. Tisztában volt vele,
hogy a hosszú, harmonikus házassághoz nem elég
az érzelem, elengedhetetlen
az egyenrangúság, a barátság és a tisztelet. Férjében
mindezeket megtalálhatta,
34 éven át tartó házasságuk
alatt 9 gyermekük született.

Fűszeres csajos banda
Nőnapon jelent meg a HolyChicks legújabb albuma. Az
életteli csajbanda a legújabb
magyar film, a Most van most
betétdalához készített fantasztikus videoklipet.
Ezmáraz címmel jött ki a
HolyChiks albuma.
A korong hűen tükrözi a banda szellemiségét, hiszen

az eddig megismert poposabb
vonalon túl a lányok rockosabb
énjét is megismerhetjük.
– Sok stílus felé indultunk, de sosem
sikerült ki-

fejeznünk önmagunkat annyira
erősen, mint amilyen erős személyiségek vagyunk. Most kezd
körvonalazódni, mi is az, ami
csak úgy ösztönösen árad belőlünk, és az első nagylemezünk
dalai is már ezt tükrözik.
HolypopChickrocknak
definiáljuk a zenénket
– mesélte mosolyogva H unyadkürti
Éva, az együttes énekese.

RÖVIDEN
›
A Nyughatatlan Sopronban Bruno Mars
duóban

Március 23-án Sopronba érkezik A Nyughatatlan. A népszerű formáció a
Búgócsiga Akusztik Gardenben mutatja be a Johnny Cash iránti rajongását.
Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend A Nyughatatlan nevű
formáció, ami egyáltalán nem meglepő. A
zenekar nevét a Johnny Cash életéről készült játékfilm ihlette. Kilenc év alatt négy
lemezt adtak ki a zenészek, a 2016-os albumuk bearanyozódott, 2018-ban pedig

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

felkerültek a TRD osztrák kiadó rock & roll
válogatáslemezére.
A Nyughatatlan 2010 óta több mint 400
koncertet adott itthon és külföldön. Az ötvenes évekbeli rock & roll stílust népszerűsítő csapat saját dalaiban egyértelműen
érződik a műfaj iránti szeretet és tisztelet.

Bruno Mars-szal közös,
dögös duettel jutalmazza rajongóit a Grammy-nyertes Cardi B!
Please Me – ezt a címet
kapta Cardi B és Bruno
Mars legújabb dala. Az
új szerzeményből az
amerikai szupers ztár
nemcsak elképesztő énekhangjával, hanem produceri közreműködésével is kivette
a részét, így alkotva egy
vérpezsdítő R&B zenét.
A nagy eseményre az
énekesnő még az Instagram fiókját is reaktiválta, a
Please
Me érke zését ugyanis ott jelentette be, a
videó
pedig
azóta
is nagyon
népszerű.
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