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Szent Patrik futás

Idén is jótékonykodtak a sportolók

Három iskolás osztály is megismerkedett a Soproni Parkerdőben zajló munkával – múlt héten tar-
tották városunkban az erdők nemzetközi napját. Felvételünkön Borsodi Attila fakitermelő vállal-
kozó, valamint a Hunyadi-iskola természet- és életkultúra tagozatos 3.b osztálya. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Az erdő természeti értékei

Egy nap a vizeinkért

Új formába 
kerekedett világ

Gosztom Norbert masz-
szőr megmentette egy 
fiatalember életét a kö-
zelmúltban egy soproni 
bevásárlócentrum szép-
ségszalonjában. Mos-
tanra kiderült: a 26 éves 
férfi nemcsak életben 
maradt, de maradandó 
károsodás nélkül élheti 
tovább az életét a gyors, 
szakszerű beavatkozás-
nak köszönhetően. Nor-
bert néhány évtizeddel 
ezelőtt a mentőszolgá-
latnál dolgozott, ott ta-
nulta meg az újra-
élesztést. 
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Több mint ezerötszáz óvodás, általános, illetve középiskolás látoga-
tott el a soproni vízműbe az elmúlt héten. A víz világnapja alkal-
mából idén is megnyitotta kapuit a cég.

Megnyílt Molnár Mercédesz Dorisz (b) tárlata 
a Fabricius Galériában. Felvételünkön a kiállí-
tóhely új kurátora, Mácsadi Orsolya és elődje, 
Veress Ferenc művészettörténész látható.

Életmentő 
masszőr
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Jess a tavaszra 
hangol
A Sopront is megjárt Jess 
Glynne üdítő dallal készült 
a tavaszra. A track az éne-
kesnő tavaly megjelent 
Always In Between című 
albumának egyik leg-
könnyedebb felvétele. 
Jess tehetségét mind a 
szakma, mind a rajongótá-
bora értékeli.3
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Ha autót veszünk, 
nézzünk utána a 
jármű történetének, 
és soha ne fizessünk 
addig, amíg nem lát-
tuk és nem próbáltuk 
ki a gépkocsit!

Az interneten kinézett használt 
autó vásárlásáért utazott több 
száz kilométert egy férfi, a kocsi 
ráadásul annyira megtetszett 
neki a fotón, hogy még foglalót 
is utalt az eladónak. 

– Hamar kiderült, nemcsak 
hogy vonattal kell hazafelé 
is utaznia, de az eladó még a 
pénzt sem akarja visszafizetni 
– mondta el a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, a 
Soproni Rendőrkapitányság őr-
nagya, kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó. – Az autó-adásvétel 

ennél nagyobb körültekintést 
igényelt volna. Pénzt utalni 
úgy, hogy a kocsit nem látta, 
nem próbálta ki, egyértelmű 
hiba volt. Ilyen esetben csak 
akkor fizessük ki a vételárat, 
ha tisztában vagyunk az autó 
műszaki állapotával, és még 
jobb, ha szerelővel át tudjuk 
vizsgáltatni az autót. Ha biztos-
ra akarunk menni, alvázszám 
alapján a gépjárműtörténet-
nek is utána tudunk nézni, ez-
zel a kilométeróra állásáról is 
meggyőződhetünk.

Az őrnagy azt is kiemelte, a 
külföldről behozatott kocsik 
esetében se fizessünk előre az 
ügyintézésért, hiszen annak a 
műszaki állapota is csak akkor 
derül ki, ha beleül az ember. 

Használt autó vásárlásakor 
mindig győződjünk meg arról, 
hogy a tényleges eladó is jelen 
van, ne fogadjunk el előre aláírt 
szerződést! 

Ne fizessünk 
előre az autóért!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Elhivatott főnővér

Zarándokvonat

2018-ban Sopron Szolgálatáért 
díjban Bálint Hajnalka része-
sült. A Soproni Gyógyközpont 
szemészeti osztályának vezető 
főnővére 40 évet dolgozott a 
magyar egészségügyben, ennek 
túlnyomó részét a kórházban. 
Sokoldalú szakmai tudását több 
feladatkörben, vezető beosztás-
ban is alkalmazta, bölcs dönté-
sekkel és konstruktív hozzá-

állással. Oktatási tevékenysége 
szerteágazó. Kórházon belül és 
a városban egyaránt  részt vett 
az egészségügyi dolgozók és ta-
nulók képzésében. A szervezési 
és irányítási feladatokon túl a 
közvetlen ápolási munkában is 
példát mutatott. Elhivatottságát 
jól jelezte, hogy a rehabilitáció-
ra szoruló betegek gyógyítását 
munkaidőn kívül is ellátta.

Ferenc pápa csíksomlyói láto-
gatására különvonatot indít a 
GYSEV Sopronból május 31-én 
9.38-kor. A zarándokvonat Fer-
tőszentmiklóson, Kapuváron, 
Csornán, Győrben, Tatabá-
nyán, Budapest–Kelenföldön, 
Szolnokon és Püspökladány-
ban is megáll. A tervek szerint 
másnap hajnali öt óra körül 
érkezik meg Csíkszeredára. A 
leszállást követően az utasok 

együttesen zarándokolnak el 
a hegynyeregbe, a Ferenc pápa 
által celebrált szentmise helyszí-
nére. A zarándokvonat menet-
rend szerint június 1-jén 18 óra-
kor indul vissza Magyarországra 
és 2-án délelőtt fél 10-kor érke-
zik meg Sopronba. 

Bővebb információk a www.
gysev.hu honlapon, valamint a 
99/577–212-es telefonszámon 
érhetők el.

Bálint Hajnalka FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A városban egykoron több fürdő is üzemelt

Gazdag uszodamúlt

Az erdő természeti értékei

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt évszázadban több fürdő és strand 
is üzemelt a városban, amelyeket szerettek a 
sportolni vágyó soproniak. Kedvelt volt a sport-, 
illetve a nagyuszoda, bezárásáig a fedett is.

Mint arról lapunkban beszámol-
tunk (Uszodabúcsúztató parti, 
Soproni Téma, március 13.), a 
Csik Ferenc uszodától a hónap 
elején egy partin búcsúztak el. 
Az épületet hamarosan lebont-
ják, és a Modern Városok Prog-
ram keretében egy korszerű 
létesítményt építenek a helyére.

A Lövér fürdő strandja 1908-
ban nyílt meg Erdei Forrásfür-
dő néven. Akkori, terméskőből 
készült medencéjének vizét a 

deákkúti forrás vizéből táplál-
ták. A II. világháborúban meg-
rongálódott, majd helyreállítot-
ták. A fürdő történetének újabb 
fontos állomása az 1975-ös év, 
ekkor kezdődött a fedett uszo-
da kivitelezése. Átadása Sopron 
várossá nyilvánításának 700. 
évfordulóján, 1977. december 
16-án volt. Akkori beruházási 
költsége elérte a 75 millió fo-
rintot, amelyhez a város lakói is 
nagymértékben hozzájárultak 

munkájukkal. A medenceteret 
műanyag sátorral fedték le, me-
lyet a túlnyomás tartott a ma-
gasban. Az 1980-as évek máso-
dik felében ezt megszüntették, 
a sátortetőt egy faszerkezetű pa-
latető váltotta fel, mely esztéti-
kailag és műszakilag is megfe-
lelőbb a medencetér lefedésére.

Az elmúlt évtizedekben a vá-
rosban azonban több fürdő is 
üzemelt. A mostani Fűzfa sor 
térségében a nagyuszodát az Ik-
va-patak visszaduzzasztása után 
nyitották meg 1845-ben. A fel-
jegyzések szerint a város újkori 
történetében ez volt az első nyil-
vános fürdőhely, a 200 méter 
hosszú mesterséges tóhoz ka-
binsort és trambulint is építet-
tek. 1945-ben bombatalálat érte 

a duzzasztót, s ekkortól telente 
csak korcsolyázni lehetett itt. 
A strand sorsát az 1965-ös ár-
víz pecsételte meg: ekkor vég-
leg bezárták.

Az 1868-ban megnyitott 
sport uszoda (kisuszoda) he-
lyén ma már épületek állnak a 
mai Uszoda utcában, ez nem is 
meglepő, hiszen a létesítményt 
1978-ban zárták be. 

Az egyetemi uszodát a II. vi-
lágháborúban bombatalálat 
érte. A fedett létesítmény he-
lyén 1964-ben sportcsarnokot 
hoztak létre, amelyet később 
Krasznai Ferencről nevezték el. 
A fürdő másik részét évekkel 
később zárták be, helyén 2012-
ben építették meg a Ligneum 
látogatóközpontot.

PLUZSIK TAMÁS

Három iskolás osztály is megismerkedett a 
Soproni Parkerdőben zajló munkával – múlt 
héten tartották az erdők nemzetközi napját, 
amelyhez a TAEG Zrt. is csatlakozott. 

Az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének közgyűlési határozata, 
hogy a tavaszi napforduló, 
tehát március 21-e az erdők 

nemzetközi napja. A Tanul-
mányi Erdőgazdaság Zrt. már 
2013-ban csatlakozott a kezde-
ményezéshez, így ezen a napon 

minden évben tartanak nyil-
vános programokat a Soproni 
Park erdőben. Idén három iskola 
három alsó tagozatos osztályát 
hívták meg. A diákoknak beszél-
tek az erdő szerepéről, annak 
megóvásáról, valamint bemu-
tatták a gyerekeknek a fakiter-
melés mozzanatait is.

A Prinz-pihenő közelében 
tartott fakitermelési szakmai 
bemutatót követően a diákokat 

az erdőgazdaság munkatársai 
felkísérték a Károly-kilátóba, 
ahol megtekintették az ottani 
állandó kiállításokat, melyek a 
Sopronhoz kötődő botanikusok 
munkásságát mutatják be. Ez-
után az erdő életvilágával, ter-
mészeti értékeivel és vadgaz-
dálkodásával ismerkedhettek 
meg a kilátó szomszédságá-
ban lévő Kőhalmy Vadászati 
Múzeumban.

Erdei gépekkel ismerkednek a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola természet- és életkultúra 
tagozatos 3.b osztályának diákjai FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A Lövér fürdő története az elmúlt század elején kezdődött FOTÓK: SOPRONI VÍZMŰ-ARCHÍVUM
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Szerfüggő szenvedélybetegek tartós fel-
épüléséhez nyújtanak segítséget a Sop-
roni Gyógy központ Pszichiátriai Osztályán 
a következő hónapban induló zárt, terápiás 
programmal. A 16 hetes rehabilitáció komoly 
lelki és fizikai kihívás a függőknek, de ezzel a 
segítséggel sikert érhet el a beteg.

A Soproni Gyógyközpont 
pszichiátriai osztályának 
új, addiktológiai rehabilitá-
ciós részlege, „Maradj Józan 
Életút Modell – Sopron” cím-
mel rehabilitációs programot 
indít alkohol-, drog- és gyógy-
szerfüggőknek. A változásra 
motivált szenvedélybetegek 
számára a 16 hetes, alapvetően 
spirituális szemléletű terápia 
segítségével lehetőség nyílik 

megszabadulni függőségük-
től. – A program áprilisban 
indul az első 16 fős koedu-
kált csoporttal – mondta el a 
Soproni Témának Csizovszki 
Sándor okleveles addiktológiai 
konzultáns, a Soproni Gyógy-
központ munkatársa. – Fontos 
tudni, hogy csak abban az eset-
ben lehet részt venni a prog-
ramban, ha a beteg saját elha-
tározásából, maga jelentkezik 

rá, és ha arra megfelelő mér-
tékben motivált. Pácienseink 
a függőséget okozó szer fizikai 
elvonását követően érkeznek 
részlegünkre. Amennyiben 
szükséges, ezt megelőzően 
osztályunk egy másik rész-
legén orvosi segítséget nyúj-
tunk a fizikai elvonási tüne-
tek időtartamára. A terápia 
komoly szellemi és lelki igény-
bevételt kíván meg a résztve-
vőktől. A program során fel-
épülésüket segítő szakmai 
könyveket és írásokat olvasnak 
el és dolgoznak föl. Ezen kívül 
témához illeszkedő filmeket 
néznek és elemeznek. Megta-
nulják, hogy mi a szenvedély-
betegség, hogy miért fontos a 
végleges és teljes szermentes-
ség, valamint nagy szerepet 
kap a józanság elérését segítő 

személyiségfejlesztő munka 
és a terápiás közösség hatása. 
A cél a teljes és végleges szer-
mentesség és a harmonikus, 
önmagával és a környezeté-
vel békében élő személyiség 
megvalósítása.

A rehabilitációs részleg szak-
mai munkáját orvosok, pszi-
chiáter, addiktológus, klinikai 
szakpszichológus, addiktoló-
giai konzultánsok, nővérek, 
illetve saját élményű munka-
társak segítik.

Az induló rehabilitációs 
csoportba már folyamatosan 
várják az érintettek jelentkezé-
sét, kiemelten Sopronból (de 
Magyarország egész területé-
ről részt lehet venni a prog-
ramon), minden hétköznap 
12.00–14.00 között, a 06/30 
3517–664-es telefonszámon.

Új terápia a szenvedélyfüggőknek

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Fontos a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálása

Egy nap a vizeinkért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint ezeröt-
száz óvodás, általá-
nos, illetve középis-
kolás látogatott el a 
soproni vízműbe az 
elmúlt héten. A víz 
világnapja alkalmából 
idén is megnyitotta 
kapuit a cég.

A soproni, illetve a város kör-
nyéki fiatalok érdekes informá-
ciókat tudtak meg a vízről, vízel-
látásról, szennyvízkezelésről és 
laboratóriumi munkákról. A vál-
lalkozó szelleműek kipróbál-
hatták a vezetékkereső beren-
dezést, a munkagépeket, a csa-
tornakamerás autót, a traktort, 
a markolót és a darus autót is. 
Emellett voltak laboratóriumi 
kísérletek, csőkirakó, bemutat-
ták a szolgáltatás irányítástech-
nikájának működését is, vala-
mint további meglepetések 
várták az érdeklődő tekintetű 
kisgyerekeket, diákokat. 

A világnap célja, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a minden-
ki számára elérhető, tiszta víz 
fontosságára és az édesvízkész-
letek veszélyeztetettségére. A 
soproni vízműnél úgy vélik, 

nem lehet elég korán kezdeni 
a gyermekek szemléletformá-
lását, környezettudatos gon-
dolkodásra nevelését. A vízzel 
való takarékosság, valamint 
vízkészleteink és élővizeink 
védelmének hangsúlyozása a 
legfontosabb feladat. Az adatok 

szerint a Föld népessége az el-
múlt száz évben három és fél-
szeresére nőtt, miközben a víz-
fogyasztás kétszer olyan gyor-
san növekedett, mint ahogy a 
népességszám.

A társaság bízik abban is, 
hogy a nyílt napi programokkal 

– a környezettudatos gondolko-
dásra nevelés mellett – sikerült 
megismertetni a gyerekekkel a 
vízellátás és a szennyvízelveze-
tés fontosságát. Emellett talán 
néhányan kedvet kapnak ahhoz, 
hogy felnőve ezen a területen 
dolgozzanak.

Szakmasztárok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni iparka-
mara is jutalmazza a 
szakma sztár feszti-
válon szép sikereket 
elért diákokat és a fel-
készítő tanáraikat.

Mint arról az előző heti lapszá-
munkban beszámoltunk (Sop-
roni Téma, Szakma sztár feszti-
vál, 7. oldal), Babos Zsolt és Hor-
váth Csongor első helyezést ért 
el, Riba Tamás és Mészáros Kata-
lin második lett, Jakab Zsófia 
pedig az ötödik helyen végzett 
a XII. Szakma Sztár fesztivál dön-
tőjében Budapesten. 

– A több mint húszezer látoga-
tót vonzó eseményre két busszal 
vittünk el 90 soproni és város 
környéki, pályaválasztás előtt 
álló fiatalt – mondta Horváth 
Vilmos, a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke. – A részt-
vevők hatalmas élménnyel gaz-
dagodhattak. A versenyt meg-
előző elődöntőket 16 szakmában 
119 tanuló részvételével is kama-
ránk bonyolította. Hatan kerül-
tek az országos döntőbe, közü-
lük öten szerepeltek kiválóan.

A kamara a tervek szerint a so-
ron következő küldöttgyűlésén 
köszönti és jutalmazza a tanuló-
kat, a felkészítő tanárok munká-
ját pedig a szakképzési centrum 
májusi ünnepségén ismeri el.

Július elsejétől legfeljebb 2,5 mil-
lió forintos támogatást kaphatnak 
a legalább három gyereket nevelő 
családok új, minimum hétszemélyes 
személyautó vásárlásához – közöl-
te Novák Katalin. Ez az anyagi tá-
mogatás is a családvédelmi prog-
ram része. 

Az Országgyűlés megkezdte a családvédel-
mi törvény vitáját, a hét intézkedésből négy 
életbe lép július elsejétől. 
Az államtitkár elmondta, a 2022. decem-
ber 31-ig igényelhető autóvásárlási támo-
gatás összege az autó bruttó vételárának 

legfeljebb a felét teheti ki. Egy- és kétszü-
lős családok is igényelhetik a családi pótlék-
ra jogosító gyerekek után, harmadik gyerek 
esetén a várandósság betöltött 12. hete már 
jogosultságnak számít, a tartósan beteg vagy 
fogyatékossággal élő gyerekek pedig élet-
kortól függetlenül számítanak.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
(NOE) javaslatára bevezetett támogatást csak 
egyszer lehet igénybe venni, és nem kell elő-
re kifizetni a 2,5 millió forintot, hanem ezt 
közvetlenül a Magyar Államkincstáron ke-
resztül utalják majd a kereskedőnek. 
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke ar-
ról beszélt, hogy a hétszemélyes gépkocsi 
a nagycsaládosoknak nem „luxuseszköz”, 

enélkül vidéken nehéz boldogulniuk, és már 
a háromgyerekeseknek is gondot okozhat az 
ötszemélyes autóba három gyerekülést be-
tenni. A szervezet 12 500 tagcsaládjának 93 
százaléka rendelkezik autóval, hetven szá-
zalékuknak pedig tíz évnél idősebb gépko-
csija van, így ők most lehetőséget kapnak 
arra, hogy környezetkímélőbb és biztonsá-
gosabb autót vásárolhassanak.
A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 
hangsúlyozta: kizárólag személyautóra lehet 
igényelni a támogatást, lakóautóra nem. Az 
autó árának nincs felső határa, és három évre 
elidegenítési tilalmat jegyeznek be a jármű-
re, azaz három évig nem lehet eladni. 
A támogatás igényléséhez igazolást kell kérni 

a jogosultságról a Magyar Államkincstár ügy-
félszolgálatain vagy a kormányablakokban, 
ezután hat hónap áll rendelkezésre, hogy 
megkössék az adásvételi szerződést.
A támogatást késedelmi kamattal együtt 
vissza kell fizetni, ha a nyilatkozat nem fe-
lelt meg a valóságnak, ha az igénylő nem je-
gyezteti be az elidegenítési tilalmat, vagy ha 
három éven belül a házastársi vagy élettársi 
kapcsolata megszűnik, és a gyerekek elhe-
lyezése után már nem számít nagycsaládos-
nak a korábbi igénylő. Továbbá akkor is visz-
sza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbe-
fogadott gyerek után állapították meg, de a 
támogatás igénylésétől számított két éven 
belül felbontják az örökbefogadást.

Autóvásárlási támogatás a nagycsaládosoknak

A gyerekek szórakozva tanultak – a vízmű dolgozói a gyakorlatban is 
bemutatták a munkájukat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A XII. Szakma Sztár fesztivál soproni helyezettjei és 
felkészítő tanáraik

A Sankt Pölten-i Europaballett képviselőit 
és az ausztriai város szenátusának három 
tagját fogadta szombaton dr. Fodor Tamás 
polgármester és Sass László, a kulturális és 
oktatási bizottság elnöke. A szving meg a tangó 
című előadás a Sopron Balett és a St. Pölten-i 
Europaballett koprodukciójában készült a 
Soproni Petőfi Színházban. Az együttműködést 
a felek folytatni kívánják, ennek jegyében 
érkezett a delegáció. A vendégeket elkísérte 
Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője is.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Vendégek  
Sankt Pöltenből
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EZ LESZ…
Ne adj esélyt a betörőknek!

Március 27., szerda 17 óra, Soproni Rendőr-
kapitányság 
Vagyonvédelmi előadás és fórum 

Fa Nándor Sopronban
Március 27. 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 

A csengő a tanárnak szól 
Március 28., csütörtök 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Fülöp Viktor, Szabó Balázs Máté és Hajdú Balázs 
közös estje 

Könyv cserebere
Március 29., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár
Várják a megunt, kinőtt, elolvasott, el nem olvasott 
könyveket. 

Szerepjáték est – Szesztilalom
Március 29. 19 óra, Gambrinus ház
A Don Giovanni család története

Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt
Március 29. 19 óra, Liszt-központ 
Színjáték két felvonásban

30Y koncert
Március 29. 20 óra, Hangár Music Garden

Takáts Tamás Blues Band
Március 29. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Michael Frayn: Még egyszer hátulról
Március 30., szombat 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
Vígjáték két felvonásban

Beszélgetés Nényei Pál íróval 
Március 30. 17 óra, Cédrus Könyvkereskedés 

Megváltónk utolsó hét szava  
a keresztfán

Március 30. 19 óra, Kecske-templom
Joseph Haydn műve a Wespa-vonósnégyes 
előadásában.

The Biebers
Március 30. 21 óra, Hangár Music Garden 

Tavaszi tárlat
Március 31., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria
A kiállítás április 12-ig, munkanapokon 15–17 óra között 
tekinthető meg

Soproni Gyorstalpaló
Március 31. 15 óra, Liszt Café 
Széchenyi István és Sopron. A sétát dr. Tóth Imre,  
a Soproni Múzeum igazgatója vezeti.

Közgazdász Klub
Április 1., hétfő 16 óra, Soproni Egyetem 
közgazdaság-tudományi kar
Az előadó dr. Ferkelt Balázs – tanszékvezető egyetemi 
docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi 
Kar Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék.
Az előadás címe: Németország versenyképessége és 
Európa-politikája 2019-ben.

A zene mint világörökség
Április 2., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Révész József gordonkaművész előadása

Az építész Winklerek
Megtekinthető: március 29-ig, Széchenyi István 
Városi Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára 
Rajz- és akvarellkiállítás

Elemi kérdések
Megtekinthető: május 5-ig, Fabricius-ház
Molnár Mercédesz Dorisz kiállítása

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Gosztom Norbert a mentőszolgálatnál dolgozott

Életmentő masszőr
KÖVES ANDREA

Gosztom 
Norbert 
masszőr 
megmen-

tette egy fiatalember 
életét a közelmúltban 
egy soproni bevásárló-
centrum szépségsza-
lonjában. A 26 éves 
férfi maradandó káro-
sodás nélkül élheti 
tovább az életét.

– A kollégáim szóltak, hogy a 
férfi fodrászatban rosszul lett 
valaki, odarohantam, addigra 
már nem is voltak életfunkciói: 
megállt a szíve, nem volt kerin-
gése – idézi fel a januári napot 
Gosztom Norbert. – Abban a 
pillanatban nekiálltam az újra-
élesztésének: mellkaskompresz-
szióval, az orrán keresztül a befú-
vásos lélegeztetéssel, miközben 
a többiek hívták a 112-es segély-
számot. A mentők megérkezése 
után még jó hosszú ideig közö-
sen küzdöttünk tovább a fiatal-
ember életéért már eszközökkel 
és vénán keresztül adott gyógy-
szerekkel is. Nagyjából 30–32 
perc eltelte után tért vissza a 
fiatalember spontán légzése, 
keringése, utána szállították 

rohammentővel a szombathe-
lyi kardiológiára.

A 26 éves férfi addig makk- 
egészséges volt, sportos élet-
módot élt, semmiféle előjele 
nem volt a „hirtelen szívha-
lálnak” nevezett jelenségnek. 

Légiutas-kísérőként dolgozik, 
így rendszeresen alapos orvo-
si vizsgálatban részesült. Cso-
dával határos, hogy nem csu-
pán túlélte a szívleállást, de 
nem lett semmiféle maradan-
dó károsodása sem. Jelenleg 

teljesen jó fizikális és mentális 
állapotban van, most kezdődik 
az utókezelése. Gosztom Nor-
bert néhány évtizeddel ezelőtt 
a mentőszolgálatnál dolgozott, 
ott szerezte meg az életmentés-
hez szükséges tudást. Meglátá-
sa szerint mindenkinek el kel-
lene végezni egy újraélesztési 
tanfolyamot:

– Egyre gyakoribb a hirtelen 
szívmegállás, az én esetem is 
mutatja: soha sem tudhatjuk, 
hogy mikor lesz a közelünk-
ben rosszul valaki – emeli ki 
Gosztom Norbert. – Sok min-
den múlik azon, hogy mi tör-
ténik abban a néhány percben, 
amíg a mentő kiérkezik. Hiába 
lehet ma már az interneten is 
megnézni, hogy milyen lépé-
sek szükségesek egy újraélesz-
tésnél, ha az adott pillanatban 
bepánikolunk, mert nem gya-
koroltuk a mozdulatokat egy 
felsőtestű torzón szakember 
segítségével. A mentőállomás 
munkatársai időpont-egyezte-
tés után ingyenesen tartanak 
ilyen foglalkozásokat.

Gosztom Norbert szerint na-
gyon fontos lenne, hogy az isko-
lákban beépítsék a tanrendbe az 
elsősegélynyújtás, újraélesztés 
alapjait, mert akkor felnőhetne 
egy nemzedék, amelynek tag-
jai számára természetes lenne, 
hogy mit tegyenek, ha a köze-
lükben rosszul lesz valaki.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett, ezért olyan embereket ke-
resünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tisz-
teletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezer-
mester vagy segítő 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 mi-
ért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában! Le-
veleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Idén immár hetedszer lesz lehetőségük a természet iránt 
elkötelezett 18 és 24 év közötti diákoknak arra, hogy 
megismerhessék a természetvédelmi őrök munkáját. A 
fiatalok az általuk kiválasztott nemzeti parkban tölthet-
nek el kéthetes szakmai gyakorlatot, és munkájukkal 
hozzájárulhatnak a környezetük megóvásához. A kez-
deményezés nemcsak megismerteti a fiatalokkal a ha-
zai természetvédelmet, de karrierúton is elindíthatja a 
résztvevőket.  A program részeként szeptemberben egy 
versenyt rendeznek. Ezen a fiatalok a természetvédelmi 
őr mentorukkal közösen mérik össze tudásukat, hogy el-
nyerhessék 2019 Matula és Tutajos díját, illetve az ötna-
pos külföldi tanulmányutat.
Jelentkezni április 22-ig, a Föld napjáig lehet. Bővebb 
információ a www.ifjukocsagor.furgediak.hu webolda-
lon érhető el. 

Várjuk a hétköznapi 
hősök jelölését!

Diákok a természetért 

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Az egykori Stauffer-villa – Kossuth u. 26.
A Soproni Szemle 1941-es évfolyamának egyik 
lapszámában olvasható a hirdetés: „Együnk 
Stauffer sajtot–vajat, ízük és tápértékük felül-
múlhatatlan”. Kik is voltak a Staufferek, hogyan 
is kötődnek ők Sopronhoz?

Az egykori Indóház utcát 1894-ben, Kossuth Lajos halálá-
nak évében keresztelték át, ekkor kapta a mai nevét. Az im-
pozáns utcában több villaépület is található, köztük a páros 
oldalon a Stauffer-villa. Az épületet Schiller János soproni 
építész tervei alapján Kleiber Mór tokaji bornagykereske-
dő építtette a 19. század végén, majd ő adta el a Svájcból 
Magyarországra települő Stauffer Frigyesnek, aki 1908-ban 
Répcelakon megalapította a Stauffer és Fiai Közkereseti 
Társaságot, melynek tevékenységi köre a sajt- és vajkészí-
tés, valamint az ezekkel való kereskedés volt. A cég 1930-
ban az ömlesztett sajtok gyártásával is bővítette a termék-
palettáját, és tekintettel arra, hogy a Stauffer család Svájc 
Bern kantonjából származott, melynek címerállata a med-
ve, új termékük csomagolására egy barna medvét tettek. A 
II. világháborút követő államosítási hullám a répcelaki sajt-
gyárat sem kerülte el, ugyanakkor a márkanév jogi védett-
sége miatt a medve szerepét ideiglenesen a mackó vette 
át, így lett Mackó sajt, majd a 70-es években az eredeti re-
cept szerint újraindult a Medve sajt gyártása. 

Epilógus: A gyár fennállásának 40. évfordulója 1945-ben 
lett volna, ám a front közeledte miatt a Stauffer család idő-
közben elhagyta az országot. A háború után a gyár az El-
hagyott Javak Kormánybiztosságának felügyelete alá ke-
rült, majd 1946 elején Stauffer Alfréd harminc fővel ismét 
elkezdte a termelést. Nem sokáig, ugyanis hamarosan álla-
mosították a gyárat és a soproni, Kossuth Lajos utcai villát is, 
mely ma, némiképp átalakítva, a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság soproni irodája. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Gosztom Norbert szerint nagyon fontos lenne, 
hogy mindenki megtanulja az újraélesztés helyes 
technikáját FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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„A közlekedés veszé-
lyes társasjáték, külö-
nösen, ha a résztve-
vők nem tartják be a 
szabályokat. A játék-
asztalnál, ha valaki 
téved, akkor újra 
lehet kezdeni. Az uta-
kon azonban ez nem 
lehetséges…”

Horváth Ferenc jegyzete

TársasjátékFaipari tudáscentrum

Terápiák Alzheimer-kórosoknak

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A faipari szakképzés színvonalát emelné, illetve 
a tanulók gyakorlati tudásának mind széle-
sebb körű megszerzését segítheti elő a jelen-
leg megalakulás előtt álló Faipari Ágazati 
Képző és Vizsga Centrum, valamint a Faipari 
Tudásközpont.

Az új intézmény megalapításá-
val kapcsolatban a részleteket 
tisztázó egyeztető fórumot tar-
tottak az elmúlt héten a Soproni 
Egyetemen. Az eseményen részt 
vett dr. Fodor Tamás is. A pol-
gármester kiemelte: a várossal 
kiváló kapcsolatot ápoló okta-
tási intézmények forradalmi fej-
lesztéseket hajtanak végre.

A rendezvényen a térségből 
megjelent faipari vállalatok 

vezetői, képviselői első kézből 
kaptak tájékoztatást a tervek-
ről a Soproni Egyetem, illetve a 
Soproni Szakképzési Centrum 
képviselőitől.

– Hazánkban egyedül a vá-
rosunkban, az egyetemen van 
faipari felsőfokú oktatás, és ezt 
kapcsolnánk össze a szakkép-
zéssel. Az együttműködés or-
szágosan is példaértékű lehet 
– mondta el lapunknak Králik 

Tibor, a Soproni Szakképzési 
Centrum kancellárja. – Ennek 
keretében a Soproni Egyetem 
a tudásközponton keresztül 
vállalja a szaktanárok és szak-
oktatók képzését, továbbá a di-
ákokat oktató vállalati szakem-
berekkel történő kapcsolattar-
tást is. A szakképzési centrum 
a tervek szerint létrehoz egy 
úgynevezett képzési közpon-
tot. Itt a céges gyakorlat előtt 
álló diákoknak a felkészítését 
is vállalja. 

– A kezdeményezés a cégek-
nek is előnyös, hiszen a vissza-
jelzéseik alapján vannak olya-
nok, akik – tanulói szerződéssel 
– szívesen alkalmaznának diá-
kokat, de arra már nincs idejük, 
hogy megismertessék őket a 
szakma alapjaival – tette hozzá 

Králik Tibor. – Itt „lép közbe” a 
központ: a vállalkozások számá-
ra hasznos tudást, alapkompe-
tenciákat itt szerzik meg a diá-
kok, és immár felkészülten kezd-
hetik el, illetve folytathatják a 
gyakorlati képzésüket az adott 
vállalkozásnál.

Cél, hogy emeljék a faipari ok-
tatás színvonalát, valamint az 
is, hogy minél tapasztaltabb di-
ákok kerüljenek ki az iskolából. 
Olyanok, akik már birtokában 
vannak mindazon ismeretek-
nek, amelyeknek köszönhető-
en azonnal elhelyezkedhetnek 
a munkaerőpiacon.

A soproni egyeztető fórumon 
elhangzott, az együttműködés 
eredményessége a vállalatok ér-
deke is, ugyanis a faipari szek-
cióban is munkaerőhiány van.

PLUZSIK TAMÁS

Közel fél évtizedes múltra tekint vissza Sop-
ronban az Alzheimer Café. Rendezvényei-
ket minden hónap harmadik keddjén tartják a 
Pannonia Hotelben.

Maga a demencia, ezen belül 
pedig az Alzheimer-kór folya-
matos leépüléssel járó kóros 
agyi tünetcsoport, ami kihat a 
gondolkodásra, a viselkedésre és 
az érzelmekre is. A beteg, akinél 
jelentkeznek a szellemi leépülés 
tünetei, jellemzően nem is tud 
a problémáról, annál nagyobb 
terhet jelent a környezete, a hoz-
zátartozói számára.

– A 65–70 éven felüliek kö-
rében Sopronban is egyre ma-
gasabb a demenciával érintet-
tek aránya – mondta dr. Sütő 
Teréz, az Idősek Európai Háza 
Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke, a soproni Alzheimer Café 
alapítója, szervezője. – Hogy a 
hozzátartozókra háruló terhet 
enyhítsük, a Sopron Egészség-
ügyéért Alapítvánnyal karölt-
ve létrehoztuk az Alzheimer 
Cafét. Az alapítvány kurató-
riumi elnöke dr. Szilágyi né  
dr. Fodor Zsuzsanna, aki a Pan-
nonia Hotelben helyszínt bizto-
sít a rendezvényeinknek. 

– Mint Zimmerer Károlyné-
nak, a mosonmagyaróvári Gon-
doskodás Alapítvány kuratóriu-
mi elnökének az előadásban is 
elhangzott, rendkívül fontos, 
hogy egy nagyobb közösség, 
sőt maga a város is demenciaba-
ráttá váljon, ebben példa lehet 

Mosonmagyaróvár – tette hozzá 
dr. Sütő Teréz. 

Míg tizenöt évvel ezelőtt a 65 
év felettiek száma Sopronban 
7400 fő volt, tíz évvel később 
már meghaladta a 9000-et, 
mintegy 2500 családban jelent 
meg a demencia-betegség.

– Az Alzheimer-kór lassan 
kezdődik, eleinte csak enyhe fe-
ledékenység a tünet – kapcso-
lódott a beszélgetésbe dr. Am-
berger Erzsébet, aki a soproni 
Gyalogló Idősklub „arca” és szó-
szólója. – Mivel ma még nem is-
mert a betegség kialakulásának 

mechanizmusa, oki kezelés sem 
lehetséges, de azt késleltetni 
sokféleképpen lehet, például a 
rendszeres testmozgással, a gya-
loglással. Hetente kétszer, csü-
törtökön és szombaton délelőtt 
10 órakor találkozunk, majd a 
Hotel Lövér buszfordulójából, 
illetve Deák térről indulunk. 

Az Alzheimer Caféhoz kap-
csolódik Bartók Ildikó kezde-
ményezése is, melyet szenior 
örömtánc néven hirdetett meg. 
Mint mondja és vallja: a tánc 
öröme kortalan, hisz az moz-
gás, öröm és agytorna egyszerre.

A tavaszias idő beköszöntével egyre 
többen „ébresztik fel téli álmukból” 
kerékpárjukat, hogy újra és újra átéljék a szabadság 
mindent felülíró érzését, hogy gyorsabban jussanak el 
iskolájukba, munkahelyükre vagy „csak” a baráti szó-
rakozás helyszínére. Ilyenkor tavasszal mindannyian 
felszabadultabbak vagyunk, mintha az első melenge-
tő napsugarak feloldanák a téli hónapokban ránk ra-
kódott szorongásainkat. Vágyunk, nagyon is vágyunk 
a friss, tiszta levegőre, egy jókora sétára a tavaszias 

időben. Igen, felszaba-
dultabbak és talán egy 
kicsit felelőtlenebbek 
vagyunk cselekedete-
inkben is, hiszen ilyen-
kor annyi hatás ér ben-
nünket, ami elvonhatja 
a figyelmünket. Ennek 
számos jelét láthatja, 
aki mondjuk, kora dél-
után sétálgat a város-
ban. Járdán kerékpáro-
zók, mit sem törődve a 

gyalogosokkal, zebrán áthajtók, mintha nekik talál-
ták volna ki az átkelőhelyet, pedig ez tilos biciklivel, 
autósok (közöttük sok anyuka), akik semmibe se ve-
szik a megállási és parkolási szabályokat, így teremt-
ve életveszélyes helyzeteket például a Széchenyi té-
ren újra és újra. Azok, akik ilyen durván megszegik a 
szabályokat, nem csupán másokra, de önmagukra is 
veszélyesek, és életveszélynek teszik ki gyermekei-
ket is, akik az út túloldalán szabálytalanul várakozó 
anyukájukhoz/ apukájukhoz rohannak át, miközben 
az autók zöld jelzést kapnak… Csak a szerencsének 
köszönhető, hogy eddig nem történt súlyos baleset. 
És szerencsések azok a fiatalok (de nagyon sok idő-
sebb is), akik körülnézés nélkül mennek át a zebrán. 
Igen, tudom, az autósoknak minden esetben meg 
kell tudni állni a gyalogos átkelő előtt, de mi történik, 
ha nem sikerül? Azokról nem is beszélve, akik csak 
úgy átrohannak az úton, mert lusták néhány métert 
megtenni biztonságuk érdekében. A közelmúltban 
egy 16 éves fiatalt mobilozás közben gázolt halálra 
egy vonat. Nem látta, nem hallotta a közeledő sze-
relvényt… Pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető 
lett volna a tragédia. Sajnos újra és újra megtörtén-
nek ilyen és ehhez hasonló balesetek, pedig soha-
sem késő felhívni a fiatalok figyelmét, hogy vigyáz-
zanak magukra. Talán ezekben a hetekben az osz-
tályfőnöki órákon is lehetne szót ejteni a közlekedési 
balesetek megelőzéséről, de éppúgy az autósok és 
motorosok figyelmét sem árt felhívni, hogy vigyáz-
zanak a fiatalokra és az idősebbekre, hiszen az uta-
kon ők az „erősebbek”. A közlekedés veszélyes tár-
sasjáték, különösen, ha a résztvevők nem tartják be 
a szabályokat. A játékasztalnál, ha valaki téved, akkor 
újra lehet kezdeni. Az utakon azonban ez nem lehet-
séges, nem lehet újra játszani, mert ha történik va-
lami, az végleges, a legrosszabb esetben végzetes…

Mentők 104
Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, 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 Gyógyközpont központi 

szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  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

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

MÁV 06-40/49-49o-49

GYSEV 577-212

Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Az Alzheimer Café legutóbbi rendezvényén a mosonmagyaróvári példán 
keresztül bemutatták, hogy milyen a demenciabarát város FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A faipari tanulók mind szélesebb körű gyakorlati oktatását biztosítja a leendő Faipari Ágazati Képző és 
Vizsga Centrum FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

Fatelepítés a soproni erdőben
Az erdők világnapja alkalmából 1200 kocsányos tölgyet 
ültettek el a Soproni Egyetem erdőmérnök-hallgatói már-
cius 21-én. 
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. részéről Köveskuti Zoltán 
erdőgondnok, Bőr Attila kerületvezető erdész és Kozák Gá-
bor beosztott erdész, az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 

részéről pedig dr. Frank Norbert ismertette meg a hallgatók-
kal a mesterséges erdőfelújítás tervezésének, szervezésé-
nek és végrehajtásának folyamatát. A Soproni Egyetemnek 
azok az erdőmérnök-hallgatói vettek részt az ültetésben, 
akik ebben a félévben felvették az erdőművelés–erdősítés 
című tantárgyat. 
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Szépítették Sopront

KÖVES ANDREA

Oktatási intézmények, cégek mellett magán-
személyek is szerveztek szemétszedést egy 
héten keresztül Sopronban és környékén  
a VIII. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért! akció során.

A hazai legnagyobb önkéntes 
mozgalom országszerte idén 
több mint 200 ezer embert 
mozgatott meg, köztük több 
száz soproni környezetszépí-
tőt. A GYSEV Zrt. munkatársai 
az állomás, a Déli pályaudvar, az 
Erzsébet kert, valamint a Hotel 
Sopron környékén szedték a sze-
metet, a soproni egyetemisták a 
rothos diákokkal közösen a Sop-
roni-hegyvidék megtisztításá-
ból vették ki részüket. A széche-
nyis diákok iskolájuk környékét, 

a Széchenyi teret és a Várkerület 
egy részét szabadították meg az 
elszórt hulladéktól. 

– A Liszt-központ környékén 
takarítottunk: nem találtuk ki-
rívóan szemetesnek, viszont sok 
az eldobott cigarettacsík – me-
sélte Tabajdi Zoé kilencedikes 
diák a tapasztalatait. – Szomorú 
a helyzet más forgalmas része-
ken, így nagyon sok az eldobott 
szemét a Győri út környékén, 
az oda vezető kerékpáros úton 
vagy éppen a Bécsi-dombon. 

– Nálunk otthon a szüleim 
nagy figyelmet fordítanak a 
környezettudatosságra, így sze-
lektíven gyűjtjük a szemetet, vi-
gyázunk arra, hogy minél keve-
sebb hulladékunk legyen, példá-
ul a flakonokat nem dobáljuk ki, 
hanem újratöltjük – tette hozzá 
Kékesi Réka.

Idén lakossági kezdeménye-
zésre is szedték a szemetet ön-
kéntesek a város két frekventált 
pontján: az Ágfalvi lakóparkban 
és Tómalmon. A segítőket For-
gács Katalin fogta össze, akinek 
szívügye a környezetvédelem.

– Saját háztartásomban is 
csökkentettem a szemetet, 
így egyáltalán nem használok 
műanyag zacskókat, varrtam he-
lyettük vászonzacskót – mond-
ta Forgács Katalin. – Saját ma-
gam készítem a mosogatószert 

és a mosószert, így kiiktattam 
a felesleges flakonokat, tusfür-
dő helyett szappant használok. 
Természetes számomra, hogy 
vigyázok a lakókörnyezetemre 
is, ezért szerveztem meg a sze-
métszedést, és nagy örömömre 
sokan csatlakoztak hozzá mind-
két helyszínen.

Az önkéntesek a takarítás so-
rán szomorúan tapasztalták, 
hogy hiába van öt méterre egy 
kuka, mégis műanyag flakonok, 
üvegek, cigarettacsikkek feksze-
nek a földön. Találtak fél pár ci-
pőt, ütött-kopott vájdlingot és 
kutyapiszokkal teli zacskót is. 
Olyan anyuka is akadt, aki tíz 
hónapos kislányával a hátán 
szedte a szemetet, mert hisz 
abban, hogy a gyerekek környe-
zettudatos nevelését nem lehet 
elég korán kezdeni.

Zöld Sopron

A széchenyis diákok iskolájuk környékét is megtisztították a Te szedd! akció során FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Felszedi a szemetet? 

SZALAI KORNÉLIA:
Ahol lakom, a közeli játszó-
téren rendszeresen ösz-
szeszedem a szemetet. A 
Te szedd! akció azért is jó, 
mert a résztvevők talán már 
nem fognak többet sze-
metelni, hiszen személye-
sen is átélik, milyen nehéz 
munka rendben tartani a 
környezetet.

KRESZTA JÓZSEFNÉ:
Szeretem, ha tisztaság van a 
házunk előtt, ezért teszek is! 
A szép Várkerületen azon-
ban azt látom, hogy sok az 
elszórt cigarettacsikk, mi-
közben azt a kijelölt hely-
re kelle(ene) dobni. Ezeket 
összesöpörni utólag nem 
kis feladat.

TAMÁS JÁNOSNÉ:
Mivel takarítóként dolgo-
zom, így gyakran előfordul, 
hogy az utcán is felszedem 
a leszórt szemetet, és azt a 
gyűjtőbe dobom. Szúrja a 
szememet, ha rendetlen-
séget látok az utcán, ahogy 
tudok, teszek ellene.

BÚZA ÁRPÁD:
Előfordul, igen, hogy a na-
gyobb dolgokat felsze-
dem. A város tisztasága 
mellett fontos a kertes ré-
szeket is rendben tartani. 
Itt már-már sosem ér vé-
get a harc. Bosszantó do-
log, ha szemeteléssel talál-
kozik az ember.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Az év európai fája
A pécsi havihegyi mandulafa lett a 2019-es év 
európai fája – tudatta a verseny szervezéséért 
felelős cseh Ökotárs Alapítvány.

A Brüsszelben kihirdetett ered-
mény szerint a legtöbb, 45 132 
szavazatot a pécsi fa kapta.

Az online voksoláson győztes 
mandulafa egy csavarodott tör-
zsű, több mint 135 éves fa, ami a 
Havihegy csúcsán álló pécsi Ha-
vas Boldogasszony-templomnál 
található. Karmenu Vella kör-
nyezetpolitikáért felelős uniós 

biztos az Európai Parlament-
ben megrendezett díjátadó 
ünnepségen hangsúlyozta, az 
idei nyertes az örök megújulás 
magyar szimbóluma.

Magyarország 4. alkalom-
mal nyerte el valamely külön-
leges történetű fájával az Eu-
rópai Év Fája kitüntető címet. 
– A fák arra emlékeztetnek 

mindannyiunkat, hogy mi-
lyen fontos része életünknek 
a természet – tette hozzá az 
uniós biztos.

15 európai ország 311 érvényes 
jelölésből kiválasztott 15 fája 
versengett egymással a 2019-es 
Európai Év Fája címért. Az idei 
megmérettetés második helye-
zettje az oroszországi abramce-
vói tölgy lett 39 538 szavazattal, 
a harmadik pedig a portugáliai 
Monte Barbeiro évszázados ma-
gyaltölgye 32 630 szavazattal.

Környezetvédelmi 
verseny

A Roth Gyula-szakgimnázium 
tanulója, Kondics Dominika lett 
összesítettben a 2. a környezet-
védelmi technikusok országos 
szakmai tanulmányi verse-
nyén, ráadásul a soproni diák 
a gyakorlati versenyszámok-
ban diadalmaskodott. A rangos 
versenyt Sopronban rendezte 

meg múlt héten az Agrármi-
nisztérium, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, valamint a 
Roth-iskola. A kétnapos döntőn 
a gyakorlati feladatok (talajmin-
ták vizsgálata és elemzése, egy 
oldat koncentrációjának műsze-
res meghatározása) mellett szó-
beli vizsgán is számot adtak a 

tudásukról a diákok. A megmé-
rettetést a szolnoki Pálfy vízügyi 
szakgimnázium tanulója, Donkó 
Antal nyerte meg. Mivel az első 8 
helyezett diák 71 százalék felett 
teljesített, ezért ők a technikus-
minősítő vizsgán valamennyi 
feladat alól mentességet kapnak 
– jeles eredménnyel. 

A pécsi havihegyi mandulafa az év európai fája

Több mint négyezer fészektartóval „ked-
veskedik” a gólyáknak az E.ON, a madárvé-
delmi projektben részt vesz a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park is.  
Az energiacég a nemzeti parkokkal, madár-
védelmi szakemberekkel együttműködve 
4343 fészektartóval várja a gólyákat. Ko-
rábban 4199 ilyen eszközt telepítettek, idén 
tavaszra újabb 144 került fel az oszlopokra. 
A fészektartókat a vállalat munkatársai fo-
lyamatosan karbantartják, szükség esetén 

cserélik. Az új fészektartókra fonott alap is 
került, a beavatkozások során a régi gólya-
fészektartókat is ellenőrizték és javították. 
Ahol az akár évtizedes fészek több mázsás-
ra hízott és veszélyessé vált, oda is új, fo-
nott alapot raktak. A kikelt gólyafiókák vé-
delmének érdekében a repülési irányba eső 
hálózati elemekre burkolatot tettek, emel-
lett kiülőket szerelnek fel azért, hogy távol 
tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes 
részeitől.

Fészektartóval várják a gólyákat



KultOldalak
Sulyok hangsúlyok
Életmű-kiállítással köszönti a Pro Kultúra a Pro 
Urbe Sopron-díjjal kitüntetett Sulyok Gabriella 
grafikusművészt áprilisban.

Tavaly december 14-én, a hűség 
napján vette át az elismerést a 
várostól, vagy ahogyan ő szokta 
emlegetni: a „szülővárosától”. 
És ez a két fogalom (a hűség és 
a szülőváros) ma is meghatá-
rozó Sulyok Gabriella életében 
és munkáiban. 

A Munkácsy-díjas művész 
– nem sokkal 80. születésnapja 
után – egy nagyszabású kiállí-
tással hálálja meg mindazt, amit 
ettől a várostól kapott: ihlető 
környezetet, jó mestereket, sze-
rető polgártársakat… és persze 
a legutóbbi elismerést. Sulyok 
Gabriellának sokfelé volt már 
kiállítása, természetesen Sop-
ronban is több alkalommal, 
de ez a mostani egy kicsit más 
lesz, mint az eddigiek. Össze-
foglaló anyaggal készül (hoz 
néhány fiatalkori rajzot is), és 

itt lesznek a munkásságában 
meghatározó témák: a sumer 
legendák, Orfeusz története és 
persze a Fertő-táj 
kimeríthetetlen 
vonalai. A „Míto-
szok, legendák” 
című tárlat ápri-
lis 9–27. között 
hétfő kivételé-
vel mindennap 
látogatható – a 
húsvéti ünnepek idején is. A 
házigazda Liszt-központ a kiál-
lításhoz izgalmas kísérőprog-
ramokat is ígér. A megnyitót 

április 7-én, vasárnap 17 órakor 
tartják, a tárlatot egy majdnem 
kortárs rajzoló, az ugyancsak 
soproni születésű Richly Zsolt 
animációs filmes nyitja meg. 
Virágvasárnap záróra után egy 
sétáló- koncert várja az érdek-

lődőket a Mun-
kácsy teremben: 
Sulyok Gabri-
ella rajzai között 
klasszikus és kor-
társ zeneművek 
szólalnak meg. A 
Vonal/köz című 
zenés esten öt 

soproni zenész mutatja meg, 
miként ihlették meg őket és 
hangszereiket a kiállított művek. 
A Föld napjához kapcsolódik az 

április 23-ra tervezett közönség-
találkozó is: itt Sulyok Gabriellát 
mint filmkészítőt ismerhetjük 
meg – többek között a legutóbb 
díjat nyert Üzenet című filmjét 
is megnézhetjük a lesötétített 
kiállítótérben. 

A tárlat zárásaként – április 
28-án – egy igazi meglepetés 
érkezik Sopronba: a művésznő 
híres Orfeusz című grafikai 
sorozata előterében egy nagy 
sikerű kortárs táncjáték lesz 
látható Grecsó Zoltán és Simkó 
Beatrix előadásában #Orfeusz 
#Eurüdiké címmel. A zene-
szerző Gryllus Ábris. A Víg-
színházban futó egyfelvonásos 
táncdráma soproni bemutatója 
igazi csemegének ígérkezik. 

ÖSSZHANG „Bennem szorosan összefügg a zene, a grafika és a mozgókép (videó) költésze-
te. Egy-egy alkotó életművét bemutató kis etűdök, darabok – amelyekben a kép és a zene 
együttesének lényege a jellemző erő – a szó hagyományos értelmében nem dokumentaris-
ta összeállítások. Képzőművész vagyok, így a műtárgy lényegét tárom föl, melyet a kiállítás 
szemlélője talán nem is vesz észre.”

ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK 
A QR-KÓDOKKAL ELÉRHETŐ 
VIDEÓKBAN

PROGRAM-
AJÁNLÓ
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RAGYOGJON SOPRONRA AZ EPERHOLD – ÜZENET A KÖZÖNSÉGNEK
Mondd, látom még őt és az Eperhold című két dalát küldi kimondottan a soproni közönség-
nek Zséda, aki nagyon örül annak, hogy újra a városban koncertezhet zenekarával.
– Azért választottam most ezt a két dalt koncert előtti ajándékként, mert tényleg örülök, hogy 
találkozhatom a soproni nézőkkel, rég volt erre alkalmam. Jó várni újra a közös élményt, nagy 
izgalommal, szeretettel készülök. Az Eperhold ragyogása pedig mindig ránk vetülhet ezen az 
estén. Ezt is jó várni együtt – mondta az énekesnő, akitől megtudtuk: a legújabb dalai, leme-
zeinek fontosabb számai, slágerei mellett felcsendülnek majd a régebbi Zséda-örökzöldek is, 
így szeretné egy nagy utazásra hívni a közönséget, amikor a dalokkal mesél mindannyiunknak.

Zséda dalban mesél
Szerelmekről, életekről, vágyak-
ról, kudarcokról, örömekről, 
mesél sokszínűen dalaival Zsé-
denyi Adrienn, azaz Zséda, aki 
április 12-én este hét órakor 
koncertezik a Liszt-központban. 
Húsz év alatt 18 toplistás sláger, 
négy platina- és négy aranyle-
mez birtokosává vált, több száz 
telt házas koncertet adott orszá-
gos és nemzetközi színtéren. A 
popszámok mellett hallhattuk 
dzsessz-, blues-, soulzenét, san-
zonokat énekelni, repertoárjá-
ban klasszikus dalok, áriák is 
helyet kaptak. 

Igazi hungarikum-
ként érkezik a fertőrá-
kosi barlangszín-
házba a világhírű 100 
tagú Cigányzenekar 
egy fergeteges kon-
certtel augusztus 
9-én és 10-én este 
nyolc órakor. 

A zenekar 1985-ös megalakulása 
óta több mint ezer koncertet 
adott az ország legkisebb tele-
pülésének kultúrházától a világ 
számos híres koncertterméig. 
Afrika, Amerika, Ázsia, Auszt-
rália, Európa számos városában 
muzsikált már, folyamatos a 
jelenléte a hazai és a nemzetközi 

zenei életben egyedülálló, utá-
nozhatatlan formációként. 
Komolyzenei – többek között 
Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, 
Erkel, Brahms, Csajkovsz-
kij, Sarasate, Strauss – művek 
mellett tradicionális magyar 

cigánymuzsikát, magyar nótát 
és népdalt játszik. A zenekar 
öt éve jogosult a hungarikum 
kitüntető cím használatára. Fel-
lépése a barlangszínházban a 
nyár egyik kiemelkedő koncert-
élményének ígérkezik.

Jön a 100 tagú 
Cigányzenekar!

„Ez a két fogalom (a 
hűség és a szülő-
város) ma is meg-
határozó Sulyok 
Gabriella életében 
és munkáiban.”

Gőzerővel próbálják a Tied a világ! című zenés társasjáté-
kot a Soproni Petőfi Színházban. Az előadás egy fergete-
ges házibulival tiszteleg az Illés zenekar pályafutása előtt. 

A színpadon Feke Pál, Vastag Ta-
más, Mikó István, Demeter Hel-
ga, Savanyu Gergely, Papp Attila 
és Marosszéki Tamás látható, ők 
éneklik a legendás slágereket. A 
bemutató április 13-án lesz.
Feke Pál – aki az eredeti, játék-
színes produkció rendezőjének 
és a librettó írójának, Szente 

Vajknak a munkáját művészeti 
vezetőként állítja a színpadra – 
elmondta: nagy örömmel érke-
zett újra Sopronba.
A történet szerint gyakorlatilag 
önmagukat alakítják a szerep-
lők egy fergeteges házibuliban. 
Feke Pál azt kérte a színészek-
től, hogy elegánsan, könnyedén 

vonják be a nézőket ebbe a kö-
zös koncertszínházi előadásba, 
amelynek központjában az Illés 
zenekar húsz legismertebb dala 
áll. Így többek között felcsendül 
majd a Ne gondold!, az Amikor 
én még kissrác voltam, a Rock 
and roll Rézi, Az utcán, a Good 
bye, London, a Little Richard, a 
Még fáj minden csók című örök-
zöld is. Ezek a dalok pedig ge-
nerációkat kötnek össze a né-
zőtéren is. 

Erre az alkalomra áll össze a ha-
zai zenészszakma kiválóságait 
felvonultató Tied a világ! együt-
tes, amelynek vezetője és do-
bosa Szörényi Örs, Szörényi 
Levente fia.
Az előadás a Zikkurat Színpadi 
Ügynökség és Rosta Mária pro-
ducer, valamint a Melody Kft. en-
gedélyével a Soproni Petőfi Szín-
ház és a dunaújvárosi Bartók Ka-
maraszínház koprodukciójában 
jön létre.

Zenés társasjáték Illés-slágerekkel

Zsédenyi Adrienn 

Feke Pál

Sulyok Gabriella
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#Orfeusz #Eurüdiké címmel kortárs táncjáté-
kot láthatnak a nézők a Vígszínház vendégjá-
tékaként Sulyok Gabriella Orfeusz című grafi-
kai sorozata előtt április 28-án este hat órakor 
a Liszt-központ Munkácsy termében.

A különleges előadásnak és 
Sulyok Gabriella munkáinak 
a találkozása a legínyencebb 
kultúrát szeretőknek megis-
mételhetetlen élményt kínál. 
A nemzetközi hírű művész 
alkotásainak ereje, üzenete, 
az ország kiemelkedő kor-
társ táncosainak a fellépése 
tovább emeli annak a soproni 

programsorozatnak a rangját, 
amely tisztelegni kíván a grafi-
kusművész pályafutása, mun-
kássága előtt. 

Grecsó Zoltán és Simkó Beat-
rix duója Orfeusz és Eurüdiké 
mítoszát a mai viszonyok közé 
helyezi, egészen sajátosan értel-
mezve az oly sokszor feldolgo-
zott szerelmi történetet.

Eurüdiké most kortárs vilá-
gunk poklába száműzetik. Ide 
is követi őt szerelme, ám Orfe-
usz számára kiismerhetetlen ez 
a világ, egyszerre ügyefogyottá 
és tehetetlenné válik – nincs 
ereje szembemenni a 21. szá-
zad világképével. Megpróbál 
megfelelni Eurüdiké új ízlésvi-
lágának. Orfeusz azonban nem 
képes megtagadni önmagát: a 
szeretett nőtől teljesen eltérő, 
lényegileg lassúbb, belső rit-
musa nem talál harmóniát 
megváltozott szerelme hétköz-
napjaival. A boldog, kortalan las-
súság értelmezhetetlenné válik 
a jelen múlandóságában, gyor-
saságában. Az előadás 2018-ban 
elnyerte a veszprémi táncfesz-
tivál fődíját.

Bemutatják A csoda-
tévő lány című tánc-
játékot a Sopron 
Balett tagjai a leg-
hűségesebb város 
teátrumának színházi 
nevelési programjá-
nak keretében. 

A rendező–koreográfus Alekszej 
Batrakov, a dramaturg és fog-
lalkozásvezető Németh Ervin. 
A felsősöknek szóló produk-
ció először Kőszegen látható 
április 1-jén.

A soproni teátrum Németh 
Ervin dramaturg vezetésével 
az országban az elsők között 
indította el nagy sikerű színházi 
nevelési programját hét éve. Ez 
találkozott a pedagógusok és a 
diákság igényeivel. Ebben az 
évadban szeretnék a tánc for-
manyelvének megismertetését, 
megértését előtérbe helyezni 
és erősíteni a fiatalok körében, 
mert az a tapasztalatuk, hogy 

ezzel a műfajjal nehezebben 
boldogul a mai generáció, sőt, 
még a felnőttek is. Ezért készít 
most a Sopron Balett koreográ-
fusa, balettmestere, Alekszej 
Batrakov egy táncjátékot A cso-
datévő lány címmel.

Az előadás a tudás erejébe 
vetett hitről, a másik ember 
iránti tiszteletről és figyelemről, 
az okos szeretetről, az együttér-
zés hatalmáról szól. A történet 
szerint Helen fogyatékkal élő 

kislány, aki másfél éves korá-
ban egy betegség következté-
ben elveszti látását és hallását. 
Semmiféle kommunikációra 
nem képes a környezetével. A 
kétségbeesett szülők új nevelő-
nőt fogadnak mellé, aki iszonya-
tosan kemény munkával, hihe-
tetlen akaraterővel és követke-
zetességgel megtanítja Helent a 
legelemibb szabályokra, s arra, 
hogy érzelmeit ki tudja fejezni. 
Alekszej Batrakov koreográfiája 
erről a gyötrelmes, mégis fele-
melő munkáról beszél a tánc 
nyelvén. A jelmeztervező: Szvet-
lana Tundavina.

Az előadás áprilisban az okta-
tási intézményekkel együtt-
működve Kőszeg után látható 
Sopron több iskolájában, majd 
Kópházán, Harkán, Bőn, Sop-
ronhorpácson, Mezőörsön, 
Nagycenken és Győrben.

Kötődés címmel Marosszéki 
Tamás színművész József Atti-
la-estjét tekintheti meg a közön-
ség a soproni teátrum színházi 
klubjában április 17-én este 
hét órakor.

– Kötődni valakihez! Mind-
nyájunkban benne rejtezik ez 
az érzés, vágy. József Attila is így 
volt ezzel. Talán még erősebben 
is érezte a kötődés szükségessé-
gét, mint az emberek többsége, 
hiszen a sors különösen nehéz 
és keserűségekkel teli életet ren-
delt számára. Az összeállításban 

a költő életében előforduló fon-
tosabb nőkkel találkozhatunk, 
és a hozzájuk való kötődés erős-
ségét mutatja be az előadás. 
Bizonyos versei mellett hallha-
tók lesznek kevéssé ismert sze-
relmi levelezései. A produkció 
hangulatát pedig sajátos zene 
emeli – mondta Marosszéki 
Tamás az estről.

Közreműködők: Molnár 
Anikó, Szőcs Erika, Savanyu 
Gergely, Ács Tamás, Papp Attila, 
Majnovics Vera, Kiss Noró és 
Marosszéki Tamás.

Bevetik a Soproni Petőfi Szín-
ház verskommandóját ápri-
lis 11-én. A színészek utcákon, 
tereken, buszon, vonaton, 
vasútállomáson, iskolában, 
könyvtárban, üzletben mon-
danak verseket.

Immár hetedik alkalommal 
ajándékoznak a Petőfi Színház 
művészei verseket az emberek-
nek Sopronban váratlan helyszí-
neken a költészet napja alkalmá-
ból. A városban nagyon kedvelt 

kezdeményezés célja, hogy köz-
vetlenül és kötetlenül felhívja a 
figyelmet erre az ünnepre, nép-
szerűsítse az irodalmat, bemu-
tassa a magyar kulturális érté-
keket, s bebizonyítsa: a versek 
hétköznapi életünk részesei 
lehetnek bárhol és bármikor. 
A verskommandó idén is száz 
költeménnyel készül, a színé-
szek ebből állították össze a 
helyszínekhez alkalmazkodva 
műsoraikat.

Soproni és környéki iskolákban balettoznak

A csodatévő lány

Költői kötődés

Koreográfia, tánc: Simkó Beatrix, Grecsó Zoltán Zene: 
Gryllus Ábris Látvány: Dömölky Dániel Jelmez: Földi Petra

Németh Ervin vezetésével a soproni színházi nevelési program 
keretében az elmúlt évadokban a Dúvadnevelde, a Semmi, a 
Luke és Jon, a Bocsáss meg, Madárijesztő!, a 35 kiló remény 
és a Csillagkutya című darabok voltak láthatók, illetve ezek-
hez az előadásokhoz kapcsolódtak a színháziszöveg-értési 
és az adott mű problematikáját a drámamunka eszköztárával 
feldolgozó foglalkozások. Az is céljuk volt ezzel, hogy a fia-
talok az iskolai és nevelési folyamat közben is részesülhes-
senek színházi élményben a saját környezetükben.

Orfeusz tánca

Egy nap alatt három versmondó 
versenyt rendeznek a Liszt-központ 
NépmesePontjában május 18-án. 
Mindegyik eseményre április 15-ig 
lehet jelentkezni.

A Magyar Versmondók Egyesülete és a TEMI 
Fővárosi Művelődési Háza meghirdeti a  
Regősök Húrján vers- és prózamondó ver-
senyt, a Táltos Világa népmese- és népballa-
da-előadói találkozót, valamint a Fehérlófia 
népmese- és balladamondásra épülő videó-
versenyt. A „Regösök húrján...” 10–14 éves 
tanulók vers- és prózamondó találkozója és 

versenye. A Táltos Világ népmese- és nép-
ballada-előadói találkozó célja a kulturális 
identitás elmélyítése, a különböző nyelvjá-
rások és a helyi népmesekincs megismeré-
se, az előadás gyakorlása, az előadói eszkö-
zök bővítése és a tapasztalatcsere. A rendez-
vény a fiatalabb és idősebb, sőt a legidősebb 
korosztály mesemondói számára is nyitott. 

Ennek megfelelően az eseményre hazai és 
határon túl élő általános és középiskolás, va-
lamint felnőtt amatőr próza- és mesemon-
dók jelentkezését várják.
A Fehérlófia – magyar képmesék népmese- 
és balladamondásra épülő videóverseny. A 
nevezőknek egy általuk választott népme-
sét vagy népballadát, balladát kell feldol-
gozni, akár forgatott vagy animációs videó 
formájában. 
A pályamunka műfaja és technikai kivitelezé-
se teljesen szabadon választott (pl. film, ani-
máció, bábfilm, pixilláció, gyurmafilm, ho-
mokfilm, fotóanimáció, papírkivágás, stop 

motion, zenés videoklip stb.). A 
felhívás a fiatalabb korosztályt 
is megcélozva és a 21. száza-
di mobilkommunikációs eszkö-
zök létjogosultságát elismerve 
a mesemondás mellett a krea-
tív készséget, a vizuális megvalósítást pró-
bálja erősíteni. A megmérettetésre korosztá-
lyi megkötés nélkül bárki jelentkezhet maxi-
mum három pályaművel. 
Jelentkezési lapok a versenyek-
re és információk itt találhatók: 
http://nepmesepont.hu, illetve 
a QR-kódokon.

Hömpölyög a költészet a NépmesePontban

Bérletezési start
A remény évadaként hirdeti meg a Soproni Pe-
tőfi Színház a 2019/2020-as szezonját, amely-
nek első bemutatója októberben Lehár Ferenc 
A víg özvegy című nagyoperettje lesz. A bérlet-
megújítás április 1-től május 31-ig tart.

A felnőtt bérletben láthat-
ják a nézők A víg özvegy 
nagyoperettet, a Peer Gynt 
című drámai költeményt, 
a Zenta, 1697. rockoperát, 
A gyertyák csonkig égnek 
című világhírű Márai Sán-
dor műből készült színpa-
di játékot, a Sopron Bal-
ettől a Stabet Matert és a 
Teréz anya életéről szóló 
musicalt, a Kiálts a szere-
tetért! előadást. A követke-
ző évadban a soproni tár-
sulat kedvelt tagjai mellett 

találkozhat a közönség 
Szilágyi Tiborral, Mikó Ist-
vánnal, Szolnoki Tiborral, 
Zsadon Andreával, Do-
moszlai Sándorral, Füre-
di Nikolettel, Vastag Ta-
mással, Stéphanie Schles-
serrel, Szomor Györggyel, 
Békefi Viktóriával, Nagy 
Gáborral, Horányi László-
val, Kósa Zsolttal, Gál Ta-
mással, Szélyes Ferenccel 
és Benedekffy Katalinnal. 
Új bérletek váltására június 
1-től nyílik lehetőség.

Verskommandó

Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix

Marosszéki Tamás

Ács Tamás és Papp Attila

Alekszej Batrakov rendező–koreográfus
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Európában egyedülálló az, 
hogy egy ütős fesztivál kereté-
ben a meghívott világsztárok 
és a hozzájuk csatlakozó nem-
zetközi hírű zenészek, oktatók 
nemcsak koncerteznek, hanem 
kurzusokat is tartanak a Sop-
ronba érkező magyar és külföldi 
középiskolásoknak, egyetemista 
művészeti hallgatóknak, taná-
roknak, a műfaj iránt érdeklő-
dőknek s a nagyközönségnek is.

A globális soul 
magasságai
A tavaly megújult Soproni 
Ünnepi Hetek keretében életre 
hívott fesztivált június 10-én 
a Budapest Jazz Orchestra Ella 
100 című koncertje nyitja 
Náray Erika, Malek Andrea és 
Tóth Vera közreműködésé-
vel. A második SopronDrumra 
érkezik a világ egyik legnép-
szerűbb dzsessz–funk formá-
ciója, a tizenegy tagú, ütősökkel 
és vokálosokkal megerősített 
Incognito. Ők június 14-én este 
nyolc órakor a fertőrákosi bar-
langszínházban koncerteznek. 
A külföldi kritikusok azt írták 
róluk: kiemelkedő, ellenállha-
tatlan a stílusuk, a globális soul 
magasságait súrolják. 

A programban a magyar szí-
neket a fennállásának 35. évfor-
dulóját ünneplő Kossuth-díjas 
Ama dinda együttes képviseli 
június 15-én a barlangszínház-
ban. Az Ama dinda az elmúlt 
évtizedekben négy kontinens 
35 országában lépett fel, s elő-
ször játszik Fertőrákoson.

Pendrive-on  
az oktatási anyag
A fesztiválra érkeznek a modern 
zenei stílusok képviselői is. 
Michael Schack, az elektro-
mos dobolás legelismertebb 
képviselője osztja meg tudá-
sát egy a workshopon a fiata-
lokkal. A jelentkezők a közös 
munka után pendrive-on haza 
is vihetik az oktatási anyagot. 
Michael Schack ezen kívül And-
rew J-vel koncertet tart június 
15-én a soproni Liszt Ferenc 
Kulturális Központban. Ugyan-
csak ott lépnek fel a Miskolci 
Bartók Béla Zene- és Táncmű-
vészeti Szakgimnázium Ütő-
tanszakának és a XIII. Orszá-
gos Ütőhangszeres versenynek 
a győztesei június 16-án. Ezen 
a napon „Magyar legendák” 
címmel a hazai rockdobolás 
ikonjai, Solti János és Németh 
Gábor tartanak bemutatót a 
Soproni Petőfi Színházban. Utá-
nuk pedig a Liszt-központban a 
Budapest Ragtime Band muzsi-
kál a közönségnek.

A világ egyik legjobb  
női basszusgitárosa 
A SopronDrum legnagyobb 
szenzációjának ígérkezik a Nik 
West Band szereplése június 
16-án este nyolckor a fertőrá-
kosi barlangszínházban. A világ 
egyik legjobb női basszusgitá-
rosa játszott Prince zenekará-
val, Dave Stewarttal az Euryth- 
mics-ből, énekel, zenét szerez, 
progresszivitása, ereje határ-
talan. A funk Lady Gagájának 

tartanak kur-
zusokat az 
érdeklődők-
nek, csak-
úgy, mint 

a  v i l á g 
egyik leg-
i s m e r -
t e b b 
marim-

b a o k t a -
tója, Gor-
don Stout. 

és „női Lenny Kra-
vitz”-nek is hívják. A 
fergeteges bulin 
ko n c e r t e t  a d 
z e n e k a r á v a l , 
valamint a két 
másik sztárral, 
Dennis Cham-
bers-szel és 
T o m m y 
Campbel-
l e l .  Ő k 
k e t t e n 
a világ 
dzsessz-
életének 
kiemel-
k e d ő 
dobosai, hangszereik géni-
uszai, s hosszú pályafutá-
suk alatt először világ-
szenzációként közösen 
lépnek színpadra 
Fertőrákoson. Ez 
műfajtörté-
neti pillanat 
is egyben. 
M i n d -
ketten 

A fesztivál klasszikus zenei csil-
laga az amerikai Ithaca College 
professzora, zeneszerzője. Mun-
kássága elismeréseként az ame-
rikai ütőhangszeres társaság, a 
Percussive Arts Society 2012-
ben ünnepélyes keretek között 
beválasztotta a Hall of Fame-be, 
a hírességek csarnokába. Most 
három napig tőle tanulhatnak 

Sopronban a fiatalok marim-
bázni egyedülálló, emlékezetes 
élményként.

A második SopronDrum 
egyik nemzetközi érdeklődést 
kiváltó központi rendezvé-
nye a nyári soproni kulturális 
programkínálatnak, a Soproni 
Ünnepi Heteknek és a fertőrá-
kosi barlangszínháznak.

VÁLTOZATOSSÁG ÉS MŰFAJI NYITOTTSÁG
A fesztivál ötletgazdája és a SopronDrum művészeti veze-
tője Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, 
aki a tavaly életre hívott rendezvény egyik legnagyobb eré-
nyének és értékének tartja mindezt. Úgy érzi, az elmúlt év-
ben úttörő munkát vállaltak, s a visszajelzések alapján si-
ker koronázta ezt.
– Az mindig öröm, ha ilyen szintű világsztárokat láthatunk 
vendégül a műfajon belüli sokszínűség jegyében. Ezek a 
koncertek és a személyes találkozások maradandó élményt 
nyújtanak a résztvevőknek, hiszen közvetlenül részesülnek 
azokból a hihetetlen zenei energiából és tehetségből, ami-
vel a meghívott művészek rendelkeznek. Ez pedig egy életre 
szóló élményt és inspirációt adhat az érdeklődőknek, s per-
sze a közönségnek is – mondta Horváth Kornél, aki hoz-
záfűzte: a fesztiválon belüli változatosságra, a műfaji nyi-
tottságra törekedtek, hogy minden korosztályt meg tud-
janak szólítani. Ennek szellemében állították össze az idei 
egyhetes programot a minőség, az egyediség, az igé-
nyes szórakoztatás jegyében, természetesen a legjobb 
ütősöket felvonultatva.

Jönnek a dobos géniuszok, a dzsesszcsillagok – barlangszínházi bulik, remek koncertek

Világsztárok a SopronDrumon

Magyar legendák címmel lép fel bemutatókoncerten a Sop-
ronDrum keretében a hazai rockzenei élet két ikonikus do-
bosa, Solti János és Németh Gábor június 16-án délután öt 
órakor a Soproni Petőfi Színházban.
A két koronázatlan dobkirállyal megérkezik a hazai rock 
történelme, múltja és jelene. Solti Jánost a Generál kor-
szaka után elsősorban az LGT-ből ismerik sokan, de közel 
áll hozzá a dzsessz és a blues világa is. A Hobo Blues Band, 
a Tátrai Band, a Budapest Big Band, a Things, az In Line és 
a Magyar Atom formációkban is dobolt. Stúdiózenészként 
különböző előadókkal több mint 500 lemezen játszott. Al-

bumot készített és játszott 
többek között olyan mű-
vészekkel, mint Szabó Gá-
bor, Tony Lakatos, Krysztof 
Scieranski, Dave Samuels, 
Rainer Brüninghaus, Zbig-
niew Namyslowski, Dem-
jén Ferenc, Katona Klári, 
Koncz Zsuzsa, Zorán, Szö-
rényi Levente, László Atti-
la, Szakcsi Lakatos Béla. Ta-
lán rekorder is abban, hogy 

tizennégyszer választotta meg a szakma az év dobosának, a 
közönség nyolc alkalommal találta a legjobbnak. Számtalan 
díjat kapott. Ő is ugyanolyan etalon a hangszerén, mint Né-
meth Gábor. A klasszis zenész Európában és a tengerentú-
lon is ismert magyar dobos, aki a dzsessztől az undergrun-
don át egészen a rockig minden stílusban magas színvona-
lú teljesítményre képes. Neve, játéka egybeforrt a Skorpió, 
a Dinamit, a Bikini, a Beatrice és a P. Mobil együttesekkel. 
Tagja volt a nagy népszerűségű lengyel S.B.B. zenekarnak, 
a Greg Leon Invasion elnevezésű amerikai formációnak, ám 
a legnagyobb szerelme saját zenekara, a Németh Gábor 
Project. Az elmúlt negyven-
öt év alatt több száz lemez-
felvételen és több ezer kon-
certen, rengeteg rádiós és 
televíziós adásban lehetett 
hallani és látni magabiztos, 
virtuóz és muzikális játékát. 
Mindketten oktatják és ta-
nítják a jövő fiataljait a do-
bolásra, soproni fellépésük 
élményt jelent a közönség-
nek, az új generációnak. 

Színpadon a magyar rock legendái

Újra dzsesszcsillagok koncerteznek az Európá-
ban egyedülálló második SopronDrum nemzetközi 
ütős fesztiválon június 10. és 17. között. Érkezik a két 
dobos géniusz, Dennis Chambers és Tommy Camp-
bell, akik együtt lépnek fel a Prince csapatát is erősítő, 
a világ egyik legjobb női basszusgitárosának tartott Nik 
Westtel a fertőrákosi barlangszínházban, ahová eljön a 
népszerű dzsessz–funk csapat, az Incognito is.

Tommy Campbell Dennis Chambers

Horváth KornélNik West

Solti János Németh Gábor
Amadinda

Incognito
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Zsidó emlékek nyomában címmel kelhetnek 
útra az érdeklődők a Soproni Gyorstalpaló 
keretében április 28-án délután három órától. 
A sétát ezúttal Tárkányi Sándor építész, hely-
történész vezeti.

Sopron múltjában már az 
Árpád-kortól számítva fon-
tos helyet foglal el a zsidóság 
sorsa, története. Épített örök-
ségeink, a zsidóság szakrális és 
szellemi hagyatéka mély nyo-
mott hagyott a város életé-
ben, történelmében, históriás 
könyveiben, utcákon, tereken. 

Tárkányi Sándor, a téma szaka-
vatott helyi ismerője ad ehhez 
útmutatót mindazoknak, akik 
részt vesznek ezen 60–90 per-
ces kiránduláson. A gyülekező a 
Liszt Café előtt lesz. Innen indul 
majd a városnéző túra, amely 
nagy népszerűségnek örvend 
Sopronban. 

A „Gyorstalpaló” elnevezés 
ne riassza el a kisgyerekeseket 
és a lassabban sétálgatókat sem 
– ez nem a városnézés sebessé-
gére, inkább a sorozat tematikus 
„tempójára” utal: szeptember-
től májusig ugyanis igazi Sop-
ron-tudók lesznek azokból, 
akik  „kijárják” (vagy bejárják?) 
ezt a speciális Sopron-iskolát. 
A törzs közönség pontgyűjtő 
füzetben igazolhatja is a jelenlé-
tét, hiszen az utolsó közös sétán 
kis meglepetéssel kedveskednek 
a legszorgalmasabb városjárók-
nak a szervezők.

Papírvarázs címmel a szom-
bathelyi Mesebolt Bábszínház 
előadása látható a Liszt Ferenc 
Kulturális Központ Pöttömszín-
házi rendezvényén április 28-án 
délelőtt fél tízkor, tizenegy óra-
kor és délután négykor. 

Ebben a nagy sikerű pöttöm-
színházi játékban a főszereplő 

a papír. Lehet belőle kismadár, 
macska, porszívó vagy éppen 
halacska…, mindez gyűrhető, 
hajtogatható, vágható és raj-
zolható anyagból – papírból 
készült. A Papírvarázs lényege 
nem a hosszú és kalandos tör-
ténetfűzés, hanem a formák 
és színek játéka, a felismerés 

öröme és a szemünk előtt szü-
lető varázslat: apróságoknak és 
szüleiknek egyaránt. A 30 per-
ces „varázslást” rövid közös 
játék követi. 

A papírművészek: Gyurko-
vics Zsófia és Kovács Bálint. 
Kitervelte H. Nagy Katalin, aki 
becsomagolta, Trifusz Péter.

Kétnapos húsvéti játszóház, 
bohócműsor és Zenevár várja 
kicsiket és nagyokat a Fertőrá-
kosi Kőfejtő és Barlangszín-
házban április 20-án és 21-én 

délelőtt tíz és délután öt óra 
között. Óriási fajátékok, nyu-
szianimátorok, állatsimogató, 
kézműves foglalkozások, remek 
programok és szórakozás, 

mindez együtt lesz jelen ezen 
a két napon Fertőrákoson. A 
népszerű, immár hagyományos 
esemény igazi családi együttlé-
tet kínál. 

Generációk találkozása
A Horváth József emlékhangverseny kere-
tében a soproni zeneiskola névadójára em-
lékezve az intézmény legkiválóbb növendé-
kei lépnek fel a város 190 éves szimfonikus 
zenekarával április 4-én este hat órakor a 
Liszt-központban. Vezényel Oberfrank Pé-
ter. A Soproni Zeneegyesület és a Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekar 190 évvel ezelőt-
ti megalapításakor a zeneoktatás és a kon-
certek megszervezése is egyesületi feladat 

volt. Ezt az évfordulót közösen ünnepelheti 
a szimfonikus zenekar a Liszt-központ és a 
zeneiskola. Kevés településen adatik meg a 
zeneiskolások számára, hogy alapfokú ta-
nulmányaik során zenekari kísérettel lép-
hessenek fel. Városunkban immár ez is több 
évtizedes hagyomány. A legkiválóbb fiata-
lok közös muzsikálása, generációk találko-
zása a koncerten emlékezetes élményt kí-
nál a közönségnek.

Dallamkaland címmel Radványi Balázs Kossuth-díjas 
zeneszerző, előadóművész, a Kaláka zenekar frontem-
bere ad koncertet április 16-án délután három órakor 
a Liszt Ferenc Kulturális Központ NépmesePontjában. 
Radványi Balázs dalai játékos–ritmikus formában szó-
laltatják meg mai és klasszikus költőink verseit a fan-
tázia és a mesevilág szárnyán. Műsora, amelyben meg-
zenésített klasszikus és kortárs versek szerepelnek, 
ajánlott minden korosztálynak, a legkisebbeknek és 
a nagyobbaknak egyaránt. Interaktív előadást tart, 
amely során a gyerekeket is a koncert aktív része-
sévé teszi.

MESEBOLT A szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház 1995-
ben kezdte meg működését. 
Olyan bábszínházban hisz-
nek, amely egyszerre tisz-
teli a hagyományokat, épít 
ezekre, és egyben képes 
ezeket korszerű bábszín-
házi formában megmutat-
ni. A társulat az elmúlt több 
mint két évtizedben jelen-
tős szakmai és közönségsi-
kereket aratott sok helyütt.

Itt a papírvarázslat

Dallamkaland

Lilienn & Kónyai Tibor Duó 
lép fel a Jazz & Bor című soro-
zat keretében április 6-án este 
hét órakor Liszt Ferenc Kultu-
rális Központ PincePontjában. 

A soproni borászok és a helyi 
dzsesszzenészek találkozásá-
nak házigazdája Korényi János 
festőművész, restaurátor. Az 
énekes és zongorista duó zenei 

repertoárja rendkívül színes, 
igényes, előadásuk derűs han-
gulatú, garantálja az emlékeze-
tes estet. A bort Bruckner Nán-
dorék hozzák az alkalomra.

Jazz & Bor áprilisban

Újra Gyorstalpaló Tavaszi hangok
Tavaszi hangok címmel a Crescendo-bérletben 
a soproni szimfonikusok adnak koncertet Bee-
thoven, Haydn, Donizetti és ifj. Johann Strauss 
műveiből április 24-én este hat órakor a 
Liszt Ferenc Kulturális Központban. Ve-
zényel: Kóczán Péter.
A nagysikerű, mindig telt házas kora 
esti hangversenysorozat záró esemé-

nyén Simon Brigitta Domingo-ver-
senygyőztes énekesnő mellett fellép 

szólistaként a Magyar Állami Opera-
ház első trombitása, Winkler Balázs is. A 

Sopronban széles körben ismert épí-
tészcsalád trombitaművész sarja 

Joseph Haydn virtuóz trombita-
versenyét adja elő, amely an-
nak idején új távlatokat nyitott 
meg az addig inkább csak ka-
tonai hangszerként használt 
rézfúvós hangszer előtt.

Húsvéti barlangtárogató

Simon Brigitta Winkler Balázs

Tárkányi Sándor 
A Gyorstalpalón zsidó emlékek nyomába 
eredhetnek az érdeklődők

Radványi Balázs

Gyurkovics Zsófia és Kovács Bálint
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1994
Soproni dzsúdós  
sikerek
Az elmúlt hétvégén Bécsben 
rendeztek nagyszabású nem-
zetközi dzsúdóversenyt Stadlau 
Yamato kupa elnevezéssel. A 
városunkat képviselő két fia-
tal sportoló szép eredménnyel 
a tarsolyában érkezett haza: az 
1977/78-as születésűek között 
Márk Szilvia (56 kg) bronzér-
met szerzett, míg az 1981/82-
ben született fiúk között Táp 
Ferenc (36 kg) ezüstérmes lett. 
(Soproni Hírlap)

1969
Lövéri kutyafront
Elszaporodtak a kutyák a sop-
roni Lövérekben. A kertes ház-
ban lakók közül sokan tartanak 
házőrzőt, és a kora esti órák-
ban szabadon engedik azo-
kat. A kutyák többsége végig-
csavarogja a Lövéreket, nem 
kis ijedtségére a járókelőknek. 
Egy hatalmas termetű farkas-
kutyáról például azt mondja 
a gazdája: nagyon jámbor 
jószág, csak akkor izgatott, 
ha futó embert lát. Az orvos-
hoz siető hozzátartozó vagy a 
gondtalanul futkározó gyer-
mek nem állhat meg a nagy 
kutya előtt, hogy „igazolja” 
magát. Rendet kellene tenni 
a lövéri kutyafronton az ott 
sétálók és az üdülők érdeké-
ben. (Kisalföld)

1919
Jelentkezzenek  
a munkanélküliek 
a Vörös Hadseregbe!
Elrendelem, hogy a város és a 
vármegye területén működő 
szakszervezetek és munka-
közvetítő hivatalok a munka-
nélkülieket utasítsák, hogy a 
Vörös Hadseregbe való belé-
pés céljából a Sopronban 
működő toborzó bizottság-
nál (Ferenc József laktanya) 
annál is inkább jelentkezze-
nek, mert nem jelentkezés ese-
tén részükre a munkanélküli 
segélyt be fogom szüntetni. 
Kellner Sándor népbiztos s.k. 
(Soproni Napló)
Kellner Sándor  
a munkástanács ülésén
Kellner Sándor népbiztos a 
munkástanács ülésén tegnap 
azt közölte a munkásokkal, 
hogy a soproni színházat és a 
két mozit a forradalmi propa-
gandának rendelte alá. Nem 
játszanak majd többé a soproni 
színházban olyan operetteket, 
amelyekben grófok és bárók 
szerepelnek, hanem ezentúl 
csak forradalmi eszméket hir-
dető darabokat mutatnak be. 
Ezek jegyében az első előa-
dás ma este lesz, a „Remény” 
kerül színre. Jegyeket mérsékelt 
áron a szakszervezetek árulnak 
szervezett munkások részére. 
(Sopronvármegye)  
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás 
a korabeli  
sajtóból

Molnár Mercédesz kiállítása május 5-ig látható a Fabricius Galériában

Új formába kerekedett világ
HUSZÁR JUDIT 

Az aprócs-
ka tér leg-
inkább a 
szemé-

lyes hangvételű ka-
marakiállításoknak 
kedvez, így a jövő-
ben is ilyeneket látha-
tunk a Fabricius Galé-
riában. Pénteken nyílt 
meg Molnár Mercé-
desz Dorisz szobrász-
művész tárlata a Sop-
roni Múzeum kiál-
lítóhelyén. 

2015-ben nyílt meg az egykori 
Cédrus Art Klub könyvesbolt 
helyén a Fabricius Galéria. A 
Soproni Múzeum kiállítóhe-
lyén elsőként Szántó István 
festőművész Formába kere-
kedett világ című tárlatát lát-
hatta a közönség, majd közel 
húsz soproni, illetve a város-
hoz kötődő elismert művész, 
művésztanár is bemutatkozott 
itt. Most új korszak köszöntött 
be a kiállítóhely életében – a 
galéria új művészettörténész 
kurátora Mácsadi Orsolya, aki 
Veress Ferenc művészettör-
ténésztől, a Soproni Múzeum 
korábbi munkatársától vette át 
a stafétát. – Egy új elme szük-
ségszerűen egy új koncepciót 

is magával hoz, mert a szak-
mai szempontok figyelembe 
vétele mellett más észrevéte-
lei lesznek, mások a viszonyu-
lási pontok – mondta lapunk-
nak Mácsadi Orsolya. – Az egyik 
cél a város kulturális életének 
színesítése további színvona-
las, időszaki kiállításokkal. Fon-
tosnak tartom továbbá, hogy 
itt olyan művészek (fiatalok) 
is bemutathassák alkotásai-
kat, akik szakmailag már elis-
mertek, de eddig még kevés 
figyelem irányult munkássá-
gukra. Előnyt élveznek továbbá 
azok az alkotók, akik kötődnek 
Sopronhoz.

A Fabricius Galéria tovább-
ra is a kortárs alkotók munkáit 
bemutató tér marad. Az épü-
let földszintjén elhelyezkedő 

aprócska tér leginkább a sze-
mélyes hangvételű kamaratár-
latoknak kedvez. Ilyen Molnár 
Mercédesz Dorisz Elemi kér-
dések című kiállítása is, amely 
pénteken nyílt meg.

– Mercédesz Sopronban szü-
letett 1988-ban, szobrászmű-
vész szakon végzett 2014-ben 

a Képzőművészeti Egyetemen, 
figyelme pedig később az érem-
művészet műfajára terelődött, 
így hamarosan rendszeres ki-
állítójává vált a Soproni Érem-
biennáléknak – folytatta Má-
csadi Orsolya. – 2016-ban a 
díjazottakkal állíthatott ki, mel-
lette már csoportos kiállítások 

tömkelegén vett részt, és köz-
téri munkája is látható Szom-
bathelyen. Önálló kiállítóként 
ugyanakkor most itt, a Fabrici-
us Galériában szerepel először. 
A mostani kiállításán nemcsak 
érmekkel, de installációkkal és 
fotódokumentáció képében 
land art munkákkal is találkoz-
hat a közönség.

Akárcsak Veress Ferencnek, 
úgy Mácsadi Orsolyának is fon-
tos a művész és a műélvezők 
kapcsolata, így folytatódik a 
művész és művészettörténész 
beszélgetősorozat is. A kiállí-
tás zárását (május 5.) megelőző 
héten, vagyis a finisszázs előt-
ti pénteken kerül sor erre a be-
szélgetésre. Mindkét esemény, 
illetve a kiállítás megtekintése 
is díjtalan.

Kultúra, művészetek

FELHÍVÁS 
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK 

JELÖLÉSÉRE
Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnö-
kök választását 2019. március 7. és április 30. napja 
közötti időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök megválasztását jelölés előzi meg. 

Jelölést adni a járásbíróság, a törvényszék és a köz-
igazgatási és munkaügyi bíróság mellett működő 
ülnökökre lehet. 

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakó-
hellyel és választójoggal rendelkező magyar állam-
polgárok, a bíróság illetékességi területén működő 
helyi önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pár-
tokat – jelölhetnek. A fiatalkorúak büntető ügyeiben 
eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illeté-
kességi területén működő alapfokú és középfokú 
nevelési–oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Bírósági ülnöknek a 30. életévet betöltött, de a 70. 
életévét el nem ért magyar állampolgár jelölhető, 
aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnok-
ság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, 
továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől 
eltiltás hatálya alatt sem. 

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkoza-
tát. A jelöltnek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni 
a büntetlen előéletét.

Jelöltet bejelenteni 2019. április 12. napján 12 
óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osz-
tályán (Sopron, Új utca 12., tel.: 99/515–151), ahol 
az ehhez szükséges nyomtatványok beszerezhe-
tők, illetve letölthetők a www.sopron.hu honlapról. 
Ugyanitt tájékoztatást adunk az ülnökök jogairól és 
kötelezettségeiről.

Dr. Sárvári Szabolcs sk. 
jegyző

A Fabricius Galéria legújabb tárlatán Molnár Mercédesz Dorisz érmeit, installációit és land art munkáit 
láthatja a közönség. Az alkotónak ez az első önálló kiállítása. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

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.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, II. Rákóczi F. utca 10. fszt. 5. szám 
alatti 37 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. április 12. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. április 18. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 9.500.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi F. utca 10. fszt. 6. szám 
alatti 66 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. április 12. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. április 18. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 10.458.000 Ft)

KÖNYVCSERE

A Széchenyi István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
várja a megunt, kinőtt, elolvasott vagy el nem olvasott 
könyveket, amelyek csak porosodnak a polcon. Március 
29-én, pénteken 10 és 18 óra között lehet leadni a köte-
teket a gyermekkönyvtárban, mindenki annyit vihet ma-
gával, amennyit vitt. A hiányos, szakadt, sérült, szeny-
nyezett, elavult információkat tartalmazó könyveket nem 
fogadják el.

›

RÖVIDEN

Koncert 
Budapesten

A soproni Kórus Spon-
tánusz alapítója, a Nem-
zeti Énekkar vezetőkar-
nagy-helyettese, éneke-
se, Kocsis-Holper Zoltán 
ezúttal Budapesten lép 
fel április 5-én. A Buda-
foki hangversenyesték 
keretében a Budapes-
ti Akadémiai Kórustár-
saságot vezényli. Ezen 
az esten a régi zene vi-
lágába kalandoznak el a 
zenészek. 
Kocsis-Holper Zoltán 
ifjú karnagy–karmester 
három remekművet vá-
lasztott. A koncert első 
részében Jan Dismas 
Zelenka cseh zeneszer-
ző egyik egyházi művét 
adják elő. Ezt követően 
Haydn Gyász (Trauer) 
szimfóniája következik. 
A szünet után pedig 
Mozart egyik miséjét, a 
337-es sorszámú C-dúr 
misét hallhatja a közön-
ség. Kocsis-Holper Zol-
tánnak a Nemzeti Ének-
kar az állandó munka-
helye. Rendszeresen 
próbál Vass Lajos Ka-
marakórussal, valamint 
a Kórus Spontánusszal.

Emlékkiállítás
A 110 éve született Gás-
párdy Sándor (1909–
1986) festőművész mű-
veiből rendezett kama-
rakiállítás a Várkerület 
Galériában március 29-
ig naponta 16–18 óra 
között látogatható.

›
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Sopront a Gyevát SE képviselte a küzdősportgálán

Öklök harca a ringben
RÁZÓ LÁSZLÓ

Autizmus-
sal élő és 
Asperger- 
szindró-

más  gyermekeket tá-
mogattak idén a Krav 
Maga SC által szerve-
zett jótékonysági küz-
dősportgálán. A ren-
dezvényen amatőrök 
és profi sportolók is 
ringbe szálltak.

A Vasvillában lebonyolított 
hétvégi jótékonysági küzdő-
sportgálán 22 mérkőzést ren-
deztek, amelyek közül hat eset-
ben profi, nemzetközi verseny-
zők mérték össze erejüket. 
Több nemzet is képviseltette 
magát, Sopronból a Gyevát 
Ökölvívó Egyesületből érkez-
tek versenyzők.

A gála megnyitóján dr. Farkas 
Ciprián hangsúlyozta: a sport 
megtanít bennünket arra, hogy 
küzdjünk a céljainkért. A városi 
tanácsnok reményét fejezte ki, 
hogy ezt a magas színvonalú, 
nemes célokat szolgáló sport-
eseményt minden évben meg 
tudják majd rendezni.

A II. Soproni Boii Kelta Nem-
zetközi Küzdősportgála véd-
nöke Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője volt.

– A gála kiválóan sikerült, 
idén is tudtuk népszerűsíte-
ni a különböző küzdősporto-
kat – mondta el Gőgh Zoltán, 

a Krav Maga SC Sopron elnöke.  
– Amatőrök és profik is szorí-
tóba léptek, a nézők komoly és 
színvonalas mérkőzéseket lát-
hattak. A bevételt az autizmus-
sal élő és Asperger-szindró-
más gyermekek szülei számára 
szervezett szülői tréning lebo-
nyolításához ajánlottuk fel. Az 

aktualitást az adta, hogy az Au-
titok Egyesület épp a gála hétvé-
géjén szervezte meg a foglalko-
zást az érintett szülők számára. 

A sportvezető hozzátette: az 
egykor településünkön élő kel-
ták tiszteletére rendezik min-
dig a gálát a tavaszi napfordu-
ló hetében.

Tornászérmek
12 fiatal soproni versenyző sze-
repelt a Magyar Torna Szövetség 
által rendezett serdülő és ifjú-
sági vidékbajnokságon. A Sop-
roni Torna Club által benevezett 
sportolóknak komoly konkuren-
ciával kellett megküzdeniük, 
hiszen 16 csapat és 48 egyéni 
versenyző indult. 

– A Csete Luca, Kerényi Dzse-
nifer, Pölz Tímea, Soós Vivien, 
Sugár Krisztina összeállítású 
serdülő „A” csapatunk minden 
várakozást felülmúlt: a lányok 
megnyerték a vidékbajnoksá-
got a 16 csapatot felvonultató 
mezőnyben – mondta el Kő-
hidiné Fleck Szilvia, a Soproni 
Torna Club szakosztályvezetője. 
– A csapatbajnoki elsőség mel-
lett Sugár Krisztina jóvoltából 
elhoztuk az egyéni összetett 

aranyérmet is, ugrásban Soós 
Vivien, gerendán pedig Pölz Tí-
mea állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára. A tavalyi baj-
nokcsapatból három lány idén 
januárban abbahagyta a tor-
nát, így rövid idő alatt kellett új 
csapatot felépíteni, fiatalokat a 
mélyvízbe dobni. Még ma sem 
hisszük el, olyan fantasztikusak 
ezek az eredmények!

A serdülő korosztály Gigler Bi-
anka, Hujber Hanna, Varga Re-
gina, Vidó Hanna összeállítású 
„B” csapata a 9. helyen végzett. 
Az ifjúsági korcsoportban az 
STC csapata Farkas Kitti, Máté 
Dorka, Török Borbála összeté-
telben versenyzett. A fiatalok a 
felkészülést hátráltató sérülé-
sek ellenére is az előkelő 4. he-
lyen végeztek.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a pénzbeli és 

természetbeni ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2015. (II.27.) rendelete értelmében

lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2019.04.01-től 2019.04.30-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 

csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint 

személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 13.00-tól 17.00-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen 
és telefonon (tel.: 99/515–272)

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

A Soproni Torna Club vidékbajnok csapata: 
Csete Luca, Soós Vivien, Sugár Krisztina,  
Pölz Tímea, Kerényi Dzsenifer 

PÁDER VILMOS 

Visszavágott a Pannonhalma SE labdarú-
gócsapata az őszi, soproni 8–0-ás veresé-
gért, a hétvégén a hazaiak 3–2 arányban le-
győzték az SC Sopron együttesét. A mérkő-
zés után Ágoston Zsolt edző higgadtan és 
megfontoltan nyilatkozott. – Minden csapat 
életében vannak hullámvölgyek, mi most ke-
rültünk ebbe a helyzetbe, de remélem, ha-
marosan visszatérünk a helyes útra. 

A labdarúgó-mérkőzés az elejétől a végé-
ig úgy alakult, ahogy a hazaiak mestere a 
kispadról azt levezényelte. Erdélyi játékve-
zető engedte az edző folyamatos megnyil-
vánulásait, sőt a vendég soproniak három 
találatát is érvénytelenítette. Súlyos sérü-
lések sora tizedelte a csapatot, hosszú idő-
re kidőlt a sorból a gólerős Honyák Máté, 
valamint Tóth Péter. Az Ágoston tanítvá-
nyok a hétvégén Beled ellen javíthatnak ha-
zai pályán.

A SFAC fiatal játékosai kezdik megszokni 
a felnőtt légkört, Gönyün ugyan veresé-
get szenvedtek 4–1 arányban, de a látot-
tak alapján sokkal szorosabb mérkőzést ját-
szottak, nem vallottak szégyent.
A SC Sopron országos kiemelt bajnokság-
ba készülő U17-es együttese listavezető-
höz méltó játékkal 5–1 arányban győzött a 
Hévíz otthonában. Gosztola József tanítvá-
nyai biztosan menetelnek a bajnoki cím el-
nyerése felé.

Újkéren vendégeskedett a Mozsolits Jenő 
vezette SVSE labdarúgócsapata, és 5–0-s 
győzelmet aratott. A megyei III. osztály lis-
tavezetője tartósan jó formát mutatva ma-
gabiztosan vezeti a tabellát.
Öregfiúk megyei bajnokságban az SC Sop-
ron legénysége hazai pályán Tikosi 4, Keszeg 
2, Halász, Ratkai, Oláh, Ardelean 1–1 gól-
jával 10–0 arányú, megsemmisítő veresé-
get mért a Jobaháza csapatára. Gyúrka Ist-
ván szakosztályvezető dicsérte játékosait.

A soproni felnőtt futballcsapatok fekete napja

SKC: felemás kosaras mérleg
Szerdán hazai pályán 
győzött a Serco–
TF–Budapest együt-
tese ellen, szom-
baton pedig Deb-
recenben kikapott 
a Sopron KC férfi 
kosárlabdacsapata. 

A legjobb tízbe jutás szem-
pontjából két kiemelten fon-
tos meccset játszott a Sop-
ron KC múlt héten. A szerdai 
hazai mérkőzésen ismét szár-
nyalt Wesley Gordon, aki 29 
ponttal zárta a találkozót. Az 
új légiós, Fuller pedig eddigi 
legjobb meccsét játszotta Sop-
ronban, 23 pontot szerzett. A 
meccs végére a száz pontot is 
jócskán átlépte a Sopron KC, a 
győzelem megérdemelt volt. 
A végeredmény: Sopron KC – 
Serco–TF–Budapest: 108–83.

Hétvégén Debrecenbe utaz-
tak a Sabáli fiúk, nem titkoltan 
azzal a szándékkal, hogy elhoz-
zák a bajnoki pontokat a cívisvá-
rosból. Az SKC csapatkapitánya, 
Dénes Gábor talpsérülés miatt 
nem tudta vállalni a játékot. A 

meccset a Milos Boriszov ve-
zette Debrecen kezdte jobban, 
a második negyed viszont a Sop-
roné volt, szünetben 5 pont volt 
a különbség (51–46). 

A nagyszünetben kiderült: 
Fuller sem tudja folytatni a já-
tékot, ennek ellenére tapadt el-
lenfelére az SKC, sőt, az utolsó 
negyedben Warner, Lemar és 
Supola pontjaival a vezetést is 
sikerült átvenni. A szoros vég-
játékban végzetesnek bizonyult 
Wesley Gordon kipontozódása, 
a sok találatot hozó meccsen 
végül a Debrecen örülhetett. A 
végeredmény: DEAC – Sopron 
KC: 104–97.

– A TF ellen bebizonyosodott, 
hogy sokszor a kötelező győze-
lem a legnehezebb, igaz, végül a 
feljavuló védekezésünknek kö-
szönhetően könnyedén nyer-
tünk – mondta Sabáli Balázs 
vezetőedző. – Debrecenben cso-
daszámba ment, hogy két kulcs-
emberünk kiesése után még a 
meccs végén is volt esélyünk a 
győzelemre – Milos Boriszov vi-
szont a Debrecen javára döntött. 

Az SKC vasárnap 18 órától az 
Alba Fehérvár vendégeként lép 
parkettre.

A jótékonysági küzdősportgálán színvonalas mérkőzéseket láthattak a nézők 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hazai pályán győzött (felvételünkön), 
Debrecenben szoros meccsen kikapott az SKC  
– a csapat két kulcsemberét is elveszítette  
FOTÓ:  NÉMETH PÉTER

J. C. FULLER: CSUKLÓTÖRÉS MINDKÉT KÉZEN
A Debrecen elleni mérkőzés első félidejében szerencsétlenül 
esett a csapat légiósa, J. C. Fuller. Szünetben kórházba szál-
lították a játékost, akiről kiderült, hogy mindkét kezén csuk-
lótörést szenvedett, az egyik csuklóját műteni is kell. Így a 
légiós – aki egyre jobb formát mutatott – a szezon hátralé-
vő részében már nem léphet pályára.
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HORVÁTH FERENC

Újabb sikert ért a magyar – és 
a soproni – sportdiplomácia: 
ebben az évben is városunk 
adhat otthont a női kosárlabda 
Euroliga négyesdöntőjének. Ezt 
a múlt héten dr. Fodor Tamás 
polgármester és Török Zoltán, a 
csapatot működtető gazdasági 
társaság ügyvezető igazgatója 
jelentette be.

Az arénában rendezett saj-
tótájékoztatón Török Zoltán 
elmondta, a Sopron Basket 

visszatért az Euroliga négyes-
döntőjébe (az elmúlt évben 
második lett a csapat), a Final 
Four pedig Sopronba. Ez utób-
bi annak köszönhető, hogy ösz-
szefogott Magyarország kormá-
nya, a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége és Sopron 
városa. Az ügyvezető igazgató 
külön köszönetet mondott dr. 
Molnár Ágnes országgyűlési 
képviselőnek, Szalay Ferenc-
nek, a MKOSZ elnökének és 
dr. Fodor Tamásnak kiemelt 
támogatásáért.

Dr. Fodor Tamás ugyan-
csak a köszönet hangján szólt  
dr. Molnár Ágnes és Szalay 
 Ferenc munkájáról, amely le-
hetővé tette az országos össze-
fogást kormányzati támogatás-
sal. A polgármester kifejezte re-
ményét, hogy az idei döntőben 
is sikeresen szerepel a Sopron 
Basket. A város és a szurkolók 
mindent elkövetnek, hogy ez 
sikerüljön. A szervezőmunkát 
idén is Hollós Anna és Molnár 
Balázs irányítja. A négyesdöntő 
április 12–14. között lesz.

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 28., 
csütörtök 9 óra, 
Novomatic-aréna
Fiú kosárlabda diáko-
limpia – megyei döntő

Március 30., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– ZTE NKK

Március 31., 
vasárnap 8 óra, 
Novomatic-aréna
VIII. Molnár Csaba 
Emléktorna

Terem-
labdarúgás

Március 30., szombat 
8 óra, Gárdonyi-iskola
15. SRSE focitorna

Labdarúgás
Március 30., szombat 
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Beledi SE

Kispályás 
 labdarúgás

Április 1., 3., 5., hétfő, 
szerda, péntek, 18 óra, 
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

› Idén negyedik alkalommal szervezték meg a Szent Patrik futást

Jótékonykodtak a futók

Ismét nálunk a Final Four

Sport

Harmincpontos siker
Újabb nagyarányú győzelmet szerzett a 
 Sopron Basket női kosárlabdacsapata. Roberto 
 Iniguez együttese idegenben sem hagyott 
esélyt az ELTE BEAC-Újbuda együttesének.

A Sopron Basket kemény edzé-
sekkel készült a héten. Ez azon-
ban inkább szólt az idei Euroliga 
négyesdöntőjének, mint a szeré-
nyebb játékerőt képviselő BEAC 
csapatának. A budapesti mér-
kőzésen már az első negyed-
ben 14 pontos vezetést harcolt 
ki magának a soproni együttes, 
nagyszünetre pedig el is dőlt 

a találkozó (24–49).  A fordu-
lás után tartotta előnyét a Sop-
ron Basket, az utolsó negyed-
ben pedig pihenőt kaptak a 
kulcsemberek, a fiatalok pedig 
ismét bizonyíthattak. Ezúttal 
Czukor Dalma élt legjobban a 
lehetőséggel, aki 12 pontot szer-
zett, a csapat nagy visszatérője, 
Honti Kata pedig 5 gólpasszal 

vetette magát észre. A végered-
mény: ELTE BEAC-Újbuda – Sop-
ron Basket: 54–84.

– Munkás héten vagyunk túl, 
keményen edzettünk, és örülök, 
hogy sok begyakorolt elemet 
viszontláttam a játékunkban – 
mondta a vezetőedző. 

A Sopron Basket két bajnoki 
meccset játszik a héten, ezeken 
az a tét, hogy sikerül-e veret-
lenül zárni az alapszakaszt. A 
PEAC-Pécs elleni találkozó lap-
zártánk után ért véget, a szom-
bati Zalaegerszeg elleni bajnoki 
18 órakor kezdődik Sopronban.

CZETIN ZOLTÁN

Minden eddiginél nagyobb összeget, több 
mint 800 ezer forintot gyűjtött össze a Paddy 
Sportegyesület és a Rotary Club Sopron a 
vasárnapi Szent Patrik jótékonysági futáson.

Idén negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Szent Patrik jóté-
konysági futást a soproni Paddy 
Sportegyesület. A rendezők az 
esemény bevételét három súlyo-
san sérült soproni fiatal és csa-
ládjuk részére ajánlották fel, a 
480 résztvevő összesen 800 ezer 
forintot adott össze. A futók 5,6 
kilométeres távot tettek meg a 
belvárosban, ezen kívül egy két 
és fél kilométeres sétát is szer-
veztek a családoknak. A rendez-
vényt idén egészségnap is színe-
sítette, ahol például újraélesztési 

bemutatót, dietetikai előadást, 
véradást is tartottak.

– Jó érzés látni, amikor eny-
nyi ember sportol közösen, és 
ha ehhez még segítő szándék is 
társul, az külön öröm – mondta 
a rajt előtt dr. Farkas Ciprián vá-
rosi tanácsnok, aki maga is tel-
jesítette a távot.

– Mi is meglepődtünk azon, 
hogy milyen sokan eljöttek a 
futásra, az pedig, hogy ilyen je-
lentős összeget sikerült össze-
gyűjteni, újabb lendületet ad 
a munkánknak – tette hozzá 

Kincse Szabolcs, a Paddy Sport-
egyesület elnöke. – Nagyon kö-
szönöm a több tucatnyi önkén-
tes diáknak és felnőttnek, hogy 
segítette munkánkat!

Mint arról március 13-i la-
punkban beszámoltunk, a 

Paddy Sportegyesület 2016-
ban alakult azzal a céllal, hogy 
sporteseményeket (elsősor-
ban futóversenyeket) szervez-
zen. A tavaszi Szent Patrik fu-
tás ötletét egy korábbi írorszá-
gi kirándulásból merítették, 

a jótékonykodást pedig a 
kezdetektől fogva fontosnak 
tartották. 

Az egyesület már most készül 
a következő futóeseményre, a 4. 
éjszakai futást július 27-én tart-
ják Sopronban.

A soproni felnőtt lakosság 
amatőr sportolási igényeit 
hivatott kiszolgálni a Sop-
ron Városi Szabadidősport 
Szövetség. 
– Kemény, kitartó munká-
val és sok önzetlen segítő-
vel építettük fel huszonkét 
évvel ezelőtt a Sopron Vá-
rosi Szabadidősport Szö-
vetséget – mondta Kósa 
István elnök. – Kezdetben 
a városi sportfelügyele-
ti csoport mellett működ-
tünk tizenegy éven keresz-
tül, majd 2008-tól önálló 
jogi személyként, közhasz-
nú szervezetként végezzük 
mindennapi munkánkat.
– A szövetségen belül 
szakcsoportok működ-
nek, amelyek 10 sport-
ágban szervezik – teke, 
bowling, tollaslabda, ko-
sárlabda, természetjárás, 
tenisz, sakk, kispályás lab-
darúgás, atlétika, gimnasz-
tika – a város amatőr baj-
nokságait, rendezvényeit. 
Ugyanezen szakcsopor-
tok várják az újonnan ér-
kező sportolni vágyókat. 
A sportprogramok heti 
rendszerességgel, átla-
gosan 1800–2000 em-
bernek biztosítják a moz-
gás örömét. A szabadidős 
rendezvényeken figye-
lembe vesszük az idősek, 
a fogyatékosok, valamint 
a hátrányos helyzetűek 
sportolási igényeit is. 
– A rendezvények részvé-
teli díjain túl Sopron önkor-
mányzata pályázati támo-
gatásából, valamint az or-
szágos szervek pályázatain 
elnyert összegekből gaz-
dálkodunk. A programok 
az interneten, valamint a 
sajtóban is megjelennek 
– zárta Kósa István.

Szövetség 
a felnőttek 
egészségéért

A rajt pillanatai – a Szent Orsolya-iskola elől indultak el a futók, akik 5,6 kilométeres belvárosi kört tettek meg FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Eb-re készül  
a fociválogatott
A magyar labdarúgó-válogatott 
az utóbbi két év legjobb játékát 
nyújtva hátrányból fordított és 
nyert 2–1-re vasárnap a világ-
bajnoki ezüstérmes horvát csa-
pat ellen a Groupama Aréná-
ban rendezett Európa-bajnoki 
selejtezőmérkőzésen.

– Hatalmas szívvel játszot-
tunk, de a sikerhez kellett egy 
csipetnyi szerencse is, hogy a 
horvátok nem a legjobb formá-
jukat nyújtották. Ugyanakkor 

mi beletettünk mindent, amit 
lehetett, így megérdemelt győ-
zelmet arattunk – értékelt a 
mérkőzés után Marco Rossi szö-
vetségi kapitány. A válogatott a 
budapesti meccset megelőző-
en Szlovákiában szenvedett két-
gólos vereséget. A csapat júni-
us 8-án Azerbajdzsánban játsz-
sza következő Eb-selejtezőjét, 
három nappal később pedig a 
walesi csapat lép pályára a Grou-
pama Arénában.

A válogatott első gólját Szalai Ádám szerezte 
FOTÓ: MLSZ.HU
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Dan Brown: 
Angyalok és 
démonok

Robert Langdont, a Har-
vard világhírű szimbólum-
kutatóját egy svájci tudo-
mányos intézetbe hívják, 
hogy segítsen megfejte-
ni egy rejtélyes jelet, ame-
lyet egy meggyilkolt fizi-
kus mellkasába égettek. 
Langdon elképesztő fel-
fedezésre jut: egy több 
száz éves földalatti szer-
vezet – az Illuminátusok 
– bosszúhadjáratra ké-
szül a katolikus egyház el-
len. Hétpecsétes titkokon, 
veszélyes katakombákon, 
elhagyatott székesegy-
házakon és a földkerek-
ség legrejtettebb barlang-
ján át őrült hajsza indul a 
rég elfeledett Illuminátu-
sok búvóhelye után.

›

80 évvel ezelőtt, 1939. 
március 15-én hunyt el Tor-
kos László író, esztéta, mű-
fordító, a Líceum diákja.

55 évvel ezelőtt avatták fel 
a soproni kosárlabdacsarno-
kot. Az egyetemi botanikus 
kert második világháború 
alatt bombatalálatot kapott 
fedett uszodájának romos 
épületéből kialakított csar-
nokot később az 1969-ben 
Magyar Kupagyőztes csa-
pat edzőjéről, Krasznai Fe-
rencről nevezték el.

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

Ez történt 
Sopronban

Az augusztusi szakmák olimpiájára 1600 tanuló érkezik

Kazanyba készül
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Kazanyban a WorldSkills versenyen 
képviseli hazánkat a fodrász Nagy 
Nikolett. A soproni lány a váloga-
tón meggyőzte a zsűrit, így nyáron 

60 ország fiataljaival mérheti össze tudását.

Augusztusban Kazanyban, 
Oroszországban rendezik meg 
a szakmák olimpiájának is neve-
zett világversenyt. A WorldSkills 
Kazany 2019-re a világ több 
mint 60 országából érkeznek 
szakemberek, és 1600 fiatal ver-
senyző küzd meg a legjobbnak 
járó elismerésért a különböző 
foglalkozásokban. Nagy Niko-
lett a fodrász szakmában képvi-
seli Magyarországot. A szakma 
alapjai, dauer, kontyfésülés, női 
festés–vágás–szárítás és férfi 
hajvágás lesz a feladat, de csak 
a legügyesebb és legkreatívabb 
fodrász nyerhet. – A főnököm, 
Veress-Győri Sándor hívta fel 
a figyelmemet a WorldSkillsre, 

és mivel még éppen megfelelek 
a versenykiírás szerinti 21 éves 
felső korhatárnak, gondoltam, 
kipróbálom magam – mondta el 
a Soproni Témának Nagy Niko-
lett. – Az előválogatót a Hajas 
Szalonban tartották, zsűri előtt 
kellett ugyanolyan feladato-
kat elvégezni, mint amilyenek 
az oroszországi döntőn várnak 
majd rám. Kiváló tapasztalat-
szerzés volt már a válogató is, 
hiszen a felkészülés során sokat 
fejlődtem. Plusz öröm és nagy 
elismerés, hogy engem találtak 
méltónak a döntőre.

Nikolett tavaly végzett 
a fodrásziskolában, július 
óta dolgozik egy várkerületi 

fodrászszalonban. – A főnököm, 
Sándor egyben tanítóm is, hi-
szen mesterfodrászként ismeri 
a szakma csínját-bínját. Bízom 
benne, hogy tapasztalatával és 
tanácsaival segíti a felkészülé-
semet, és augusztusban siker-
rel térhetek haza a döntőről is.

Soproni fiatalok

A HÉT MOTTÓJA:

„A tudomány és a 
vallás nem ellen-
sége egymásnak, 
hanem szövetsé-

gese: két különböző 
nyelven mondják el 
ugyanazt a törté-

netet, a szimmetria 
és egyensúly törté-
netét... a mennyor-
szág és a pokol, az 
éjszaka és a nappal, 
a meleg és a hideg, 
Isten és a Sátán tör-

ténetét.”

Dan Brown (amerikai 
regényíró, művészettörténész)

Remekel a sportban 
és a tanulásban is

MADARÁSZ RÉKA

Szakmai és matematikaversenye-
ken elért kiemelkedő eredményei 
mellett Bata Márk a sportéletben is 
bravúrosan szerepel. A sokoldalú 

fiú a napi edzések mellett nyelvórákra jár.

A Soproni Szakképzési Cent-
rum Fáy-szakgimnáziumának 
12.e osztályos tanulója, Bata 
Márk idei sikereit felsorolni is 
épp elég: bejutott a matematika 
OKTV (Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny) második 
fordulójába, második helyezést 
ért el a Győr–Moson–Sopron 
Megyei matematikaversenyen, 
iskolája legjobbja lett az Ága-
zati és Ágazaton Kívüli Szakmai 
Érettségi Vizsgatárgyak Verse-
nyén kereskedelem ágazatban, 
és tagja volt az Országos Eset-
tanulmány Verseny „Bizalmi 
Háromszög” nevű győztes 
csapatának.

– A leg-
nagyobb 
eredmény-
nek a megyei matekver-
senyen elért második helye-
zést tartom, ugyanis az ország 
szakgimnáziumainak legjobb 
matekosa előzött csak meg, egy 
OKTV-nyertes diák – mesélte a 
fiatalember. – Két óra állt a ren-
delkezésünkre öt feladat megol-
dására, majd rögtön utána jött 

az eredményhirdetés. 
Éreztem, hogy jól 
szerepeltem, de a 
második helyezés 
azért meglepett.

Márk hat éve 
focizik a SC Sop-
ronban, a minden-
napos edzések mel-
lett pedig nyelv órák 
töltik ki kevéske 
szabadide-
jét. Sport-
tehetsé-
gét az 
iskolá-
jában 

is kiválóan 
kamatoztat-
ja: a Fáy csa-
patával múlt 
h ó n a p b a n 

bronzérmet szereztek az V–VI. 
összevont korcsoportos futsal 
diákolimpia országos döntőjén, 
és kizárólag kedvtelésből tagja 
az iskola röplabdacsapatának is. 
A szakgimnázium történetének 
egyik legnagyobb sportsikere 10 
többletpontot jelent majd neki 
a felvételin. 

– A Széchenyi István Egye-
tem logisztikai mérnök 

szakára jelentkeztem, 
nagyon remélem, hogy 
felvesznek – fejezte be a 
fiú. – Távlati tervem az, 
hogy egy nagyobb ma-
gyar cégnél helyezkedem 

el. Bár a külön órák nak kö-
szönhetően egészen 

megszerettem 
a  n é m e t 

nyelvet, nem 
vágyom kül-
földre, ha te-

hetem, itthon 
maradok.

Az élhető jövőért
MADARÁSZ RÉKA

A környezet védelme 
és a fenntarthatóság 
érdekében egyre több 
odafigyelésre van 
szükség. A szemlélet-
váltásra a gyermekek 
a legfogékonyabbak, 
ezért is csatlakozott 
a Berzsenyi Líceum 
a fenntarthatósági 
témahét programhoz.

Globális felmelegedés, vízhiány, 
csökkenő energiakészlet, klí-
maváltozás – ezek a veszélyek 
fenyegetik a Földünket, ha nem 
változtatunk a szemléletünkön 
és a magatartásunkon. Rendkí-
vül fontos, hogy a gyermekek 
minél előbb felfigyeljenek sze-
mélyes érintettségükre, ezért 
szervez minden évben fenntart-
hatósági témahetet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. A 
2019-es témakörök a közösségi 
közlekedés és a víz; a globális 
célok pedig az ,,Egészség és jól-
lét”, a Fenntartható városok és 
közösségek”, továbbá a ,,Fellépés 
az éghajlatváltozás ellen” című 
témák köré csoportosulnak.

– Az említett témákat egyes 
tanórákon, illetve délutáni fog-
lalkozások keretében érintjük 
– tudtuk meg Payritsné Hor-
váth Bernadett programfele-
lőstől. – Több tanórán beszélek 
az egészséges táplálkozásról, a 
kollégáim pedig olyan kérdése-
ket feszegetnek, mint például a 
megújuló energia, a hulladék-
gazdálkodás, a döngölt ház vagy 
a vízvédelem.

Az „Utazz velünk!” elneve-
zésű pályázatra jövőbeli köz-
lekedési eszközöket terveztek 
az 5–7. évfolyamosok. A beér-
kezett rajzokból kiállítás nyílt 
az iskola második emeletén. 
A természetbarát szakkörösök 
indultak a „Fogadj örökbe egy 
vizes élőhelyet!” című pályáza-
ton, és a Rák-pataknál végeztek 
megfigyelést. 

Hagyományteremtő szándék-
kal rendezték meg idén második 
alkalommal a „Ne csak nézz!” 
című kiállítást a diákok által 
készített természetfotókból. A 
tavalyihoz hasonlóan idén is 
óriási sikere volt a szabaduló-
szobának, ami ezúttal az egész-
séges táplálkozás témája köré 
szerveződött. A programsoro-
zat medvehagymatúrával zárult 
a Szárhalmi-erdőben.

Szakmai nap
Matematikai szakmai napot tartottak az el-
múlt pénteken a soproni és a város környéki 
általános és középiskolákban tanító mate-
matikatanárok részére a Soproni Széchenyi 
István Gimnáziumban. A meghívott előadó 
Szoldatics József, a Budapesti Fazekas Mi-
hály Gyakorló Általános Iskola és Gimná-
zium vezető matematikatanára, az ELTE 

tanára, Beke Manó emlékdíjas, Ericsson-dí-
jas és Graphisoft-díjas pedagógus volt.
A matematikatanárok szakmai továbbkép-
zésének ötlete az Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium és Egészségügyi Szakgim-
názium reál munkaközösségétől származik. 
Az iskola 2016 óta minden évben megszer-
vezi a találkozót. Ehhez a kezdeményezés-
hez tavaly csatlakozott a Széchenyi-gim-
názium, ahol a tavaszi továbbképzése-
ket tartják.

MOZGÁSBAN

Dirty Dance 
sikerek

Sikeresen szerepeltek 
a Dirty Dance Sopron 
Egyesület tagjai a kö-
zelmúltban Győrszent-
ivánon megrendezett 
táncversenyen. A csa-
pat 4 korosztályban 38 
versenyzővel, 17 ko-
reográfiával vett részt 
az évad első kvalifikáci-
ós versenyén. 
A heti négy–öt edzés-
nek meg is lett az ered-
ménye: a táncosok öt 
arany-, tíz ezüstérmet 
szereztek, a zsűri négy 
koreográfiát különdíjjal 
jutalmazott. 

Universiadé
Szász Botond, az er-
dőmérnöki kar IV. éves 
hallgatója is részt vett 
az egyetemista sporto-
lók legnagyobb sereg-
szemléjén, az oroszor-
szági Krasznojarszkban 
megrendezett Univer-
siadén. A hallgató sítáj-
futásban a középme-
zőnyben végzett.

›

Nagy Nikoletta FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Bata Márk  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A berzsenyis diákok fotóiból kiállítás is nyílt 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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RENGETEG DOLGOT 
MÉRÜNK, DE...

Ténylegesen mire is lenne 
szükségünk? Ma az egész-
ség/ betegség tekintetében 
(is) digitális korszakát éli sok 
ember. Az okosórák, karkö-
tők és egyéb kütyük térhó-
dításával rengeteg adatot 
rögzíthetünk saját testünk 
működéséről. Persze ebből 
csak akkor lesz információ, 
ha ezt célszerűen, struk-
turáltan, egyéni igényünk-
re szabva tesszük és.... ér-
tékeljük, meg használjuk is. 
Enélkül a dolog olyan, mint 
amikor állandóan fényké-

pezünk, de a képeket visz-
sza se nézzük. 
A leghasznosabb működési 
adataink megszerzéséhez és 
felhasználásához sokszor bi-
zony nem az okoseszközök 
hiányoznak, hanem ismeret, 
amolyan „okosság”, hogy mit 
is mérjünk, mikor és hogyan 
és... mit tegyünk az eredmé-
nyekkel, nekünk mi lenne a 
„jó”, és hogyan tehetnénk azt 
olyanná. Szóval, mielőtt be-
ruház, kérdezze... orvosát!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 27. – ÁPRILIS 2.

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 3-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-köz-
pont (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 13-i rejtvényünk megfejtése: Ariadné műhely a Macskakőben. Szerencsés megfejtőnk: Csernyiné Maros Rebeka, 
Sopron, Gazda utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Március 27., 
szerda 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 

99/505–078

Március 28., 
csütörtök 

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Március 29., 
péntek 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 

99/314–084

Március 30., 
szombat 

Király gyógyszertár 
Várkerület 114. 

99/508–242

Március 31., 
vasárnap 

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 

99/505–865

Április 1., 
hétfő 

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4. 

99/329–921

Április 2., 
kedd 

BENU Medicina 
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Alma és fája

Ubrankovics Pál és András
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fájá-

tól, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell messzire 
menni Sopronban 
sem. Ubrankovics Pál 
és András fia erdész-
ként, faiparosként és 
építészként együtt, 
egymást kiegészítve 
dolgozik. 

– Egy piciny nógrádi faluból, 
Sóshartyánból származom, ami 
a település határában lévő jód-
tartalmú sós forrásáról híres – 
mesélte Ubrankovics Pál okle-
veles erdőmérnök. – Édesapám 
cipészmester volt, de ebből a 
faluban nem tudott megélni, 
ezért a közeli Salgótarjánban 
egy vasöntödében dolgozott. 
A fa iránti vonzalmamat anyai 
nagyapámtól örökölhettem, 
aki bányász létére kiváló faipari 
szakember is volt, a faluban 
rendszerint hozzá fordultak, 
ha ajtót, ablakot kellett készí-
teni vagy javítani.

– Gyerekként együtt éltünk a 
természettel, ha apám az erdőbe 
ment fát vágni, én is elkísértem 

– folytatta Ubrankovics Pál. – Az 
általános iskola befejezését kö-
vetően továbbtanulni a sopro-
ni Roth Gyula Erdészeti Techni-
kumba mentem. Mi voltunk az 
utolsó technikumi osztály, kivá-
ló tanárok oktattak bennünket, 
például egykori osztályfőnö-
köm, Brandisz Márton. 

Az érettségit követően az Er-
dészeti és Faipari Egyetem er-
dőmérnöki karára nyert felvé-
telt, ahol 1979-ben diplomá-
zott. Ezt követően dolgozott 
nevelőtanárként, erdészeti 

ágazatvezetőként, kutatóként, 
majd faipari gépek és faanya-
gok kereskedelmével foglalko-
zott, ami végül rávezette arra, 
hogy 2004-ben a soproni faipa-
ri szakvásárra megépítette első 
gerendaházát, melyet azóta már 
több mint kétszáz követett.

– Én itt nőttem föl, ebben az 
üzemben, imádtam a targoncá-
kat, a gépeket, majd édesapám 
nyomdokaiba lépve én is a Roth-
ban érettségiztem, még az osz-
tálytermünk is ugyanaz volt 
– vette át a szót Ubrankovics 

András. – Egyébként a fa, a fából 
való alkotás mindig is közel állt 
hozzám, a haverokkal már kis-
srácként is otthonról elvittük az 
összes szöget, meg a fűrészeket, 
amit persze a szüleink annyira 
nem díjaztak, mi pedig kilátó-
kat, magasleseket építettünk. 
Vallom, hogy a fa felhasználása a 
szabadtéri építkezésben a termé-
szeteshez való kötődést jelenti. A 
fával, a fából szinte mindent meg 
lehet oldani, arról nem is beszél-
ve, hogy melegséget, megnyug-
tató hatást is sugároz.

Ubrankovics András és Ubrankovics Pál FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Élete a túravezetés
MADARÁSZ RÉKA

Tislér Diána Ausztriá-
ban elvégezte a túra-
vezetői tanfolyamot. 
Az elkötelezett termé-
szetbarát azon keve-
sek egyike, aki megta-
lálta azt a tevékenysé-
get, amibe bele tudja 
adni a lelkét.

Dia Bakonyszentkirályról 
származik, de észak-nyu-
gat-dunántúlinak tartja ma-
gát. Számára nincsenek ha-
tárok, mert ahogy mond-
ja: „itthon vagyok otthon”. 
Mivel édesapja vadőr volt, 
szinte „belenőtt” az erdők–
mezők világába, és tudato-
san készült a Soproni Egye-
tem természetvédelmi mér-
nök szakára.
– Miután remekül sikerült 
a szakdolgozatvédésem, 
úgy gondoltam, minde-
nem megvan ahhoz, hogy 
megfelelő munkát találjak: 

elhivatottság, motiváció és 
tudás – mesélte a vidám ifjú 
hölgy. – Jelentkeztem az or-
szág szinte minden erdei is-
kolájába és nemzeti parkjá-
ba, de hiába, így kénytelen 
voltam Ausztriában a ven-
déglátásban elhelyezkedni.
Négy év után Dia végre a 

szakmájában kapott állást: 
közmunkát vállalt a Fertő–
Hanság Nemzeti Parknál. 
A kötelező feladatok el-
végzésén kívül túrákat ve-
zetett, fordított, turisztikai 
kutatást végzett, igyeke-
zett megismerkedni a helyi 
emberekkel. 
– 2015-ben végeztem el 
a Neusiedlersee–Seewin-
kel Nationalpark túraveze-
tői tanfolyamát – folytatta a 
lány. – Egy tíz főből álló bi-
zottságot kellett meggyőz-
nöm arról, hogy érdemes 
felvenniük. 250-ből 25-en 
kerültünk be a tanfolyamra, 
ahol a bécsi egyetemek leg-
jobb professzorai tanítottak 
egy éven keresztül.
Miközben vendéglátózott 
és még a nemzeti parknak 
is dolgozott, Dia úgy dön-
tött, elindítja a saját vállal-
kozását. Egyedi túrákat ve-
zet, ahol a természeti kin-
csek megtekintését kulináris 
élvezetekkel és helyi embe-
rek történeteivel köti össze. 

A Sopront is megjárt 
Jess Glynne üdítő dal-
lal készült a tavaszra. 
A track az énekesnő 
tavaly megjelent Al-
ways In Between című 

albumának egyik legkönnyedebb 
felvétele.

Jess Glynne-t talán nem sokaknak kell be-
mutatni. A vörös énekesnő 2014-ben rob-
bant be a köztudatba a Clean Bandittel kö-
zös Rather Be című slágerével, amit aztán 
később Grammy-díjjal is jutalmaztak. A 
brit énekes–dalszerző 

egy évre rá megjelent debütáló szólóal-
buma több mint kétmillió példányban kelt 
el világszerte, és a közönség nagy kedven-
ce lett. Egyik eddigi legsikeresebb felvéte-
lét, a Rudimentallal közös These Days-t pe-
dig több mint félmilliárdszor streamelték a 
Spotify-on. Jess tehetségét mind a szak-
ma, mind a rajongótábora értékeli, koráb-
ban Sopronban is emlékezetes koncertet 
adott a VOLT Fesztivál közönségének. Most 
itt van legújabb dala, amely méltán mond-
ható egy kellemes, tavaszi slágernek, hi-
szen a No One az egyik legkönnyebb fel-
vétele Always In Between című lemezéről. 
Az énekesnő legújabb slágereivel a közel-
jövőben brit arénaturnéra indul.

Tavaszra hangol

Közel két év telt el a VR zenekar 
legutóbbi lemeze óta, de  Rená tó 
és a fiúk azóta sem tétlenked-
tek: készült az új album, kül-
földi meghívásoknak is eleget 
tettek, de hazai pályán is fellép-
tek több helyen.

Vörös Renátó első szólóleme-
ze 2017-ben jelent meg, tavasz-
köszöntőként pedig elkészült az 

új lemez előfutára, amelyhez a 
klip sokkal rockosabb hangzás- 
és látványvilágot kapott, mint 
az előző kislemez. Elég zúzós-
ra sikeredett. A videóban feltű-
nik Virág András világ- és Euró-
pa-bajnoki érmes karatés, aki 
legprofibb technikáit mutatja 
be, de végigkövethetjük 12 élő 
koncert hangulatát is.

Renátó és a fiúk

Új dallal rukkolt elő KSHMR, aki ezúttal a Yves V-vel és 
Krewellával közösen készített No Regrets című számá-
val szántja fel a játszási listákat.
2017 fontos év volt az amerikai–indiai dj–producer 
számára, amikor is bemutatta fantasztikus KSHMR LIVE 
show-ját Miamiban, Koreában, Szingapúrban, Japán-
ban és Mexikóban. A produkciót azóta is sokan emle-
getik, hiszen KSHMR saját szettjét élő zenekari kíséret-
tel vegyítette.
Tavaly rengeteg tracket dobott piacra a lemezlovas, olyan 
nagy nevekkel együttműködve, mint Tiesto vagy Hard-
well, akivel közös Power című száma már 44 millió strea-
met generált a Spotify-on.
KSHMR keleti gyökereinek jellegzetességei zenéjében is 
gyakran megjelennek, így a No Regrets-ben is találkoz-
hatnak velük a rajongók.

KSHMR új dala

RÖVIDEN

Aranyszívű 
színész

A Szikla, azaz  Dwayne 
Johnson nemcsak az 
egyik legnagyobb és 
legjobban kereső sztár 
Hollywoodban, de a 
szíve is aranyból van. A 
színész tavaly szénfekete 
luxus pickupot vett kasz-
kadőre születésnapjára, 
aki nem jutott szóhoz a 
meglepetéstől és a hálá-
tól. Most meg mit csinál: 
házat vesz az apjának, 
Rockynak, aki szintén 
pankrátor volt. – Be-
széltem apámmal két–
három hete, azt mond-
tam neki: Figyu, biztos 
elégedett vagy a hely-
zeteddel, de venni aka-
rod neked egy vadiúj há-
zat – mesélte a színész.

Magyar dallal 
hódít a Brains

Ismét magyar nyelvű dalt 
hallhatunk a Brains-től. 
A Hollywoodi történet 
című track sok újdon-
ságot és meglepetést 
is tartalmaz – a csapat 
frontembere, Colum-
bo ugyanis ezúttal is-
mét magyarul énekel.  
Ugyan már korábban is 
születtek magyar nyelvű 
Brains-dalok, ezek legin-
kább különböző együtt-
működések voltak, olyan 
előadókkal, mint a Pun-
nany Massif, Papp Sza-
bi vagy a Halott Pénz. 
A Hollywoodi történet 
tehát már csak ezért is 
újabb mérföldkő a ze-
nekar életében. A Bra-
ins idén nyáron is vé-
gigszántja a fesztiválsze-
zont, így Sopronban is 
fellép majd a banda.

›

Tislér Diána 


