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Kosárlabdaünnep

Múlt hétvégén városunk volt a női kosárlabda fővárosa, hiszen ismét a Novomatic-aréna adott otthont
az Euroliga négyesdöntőjének, amelyet a Jekatyerinburg nyert meg. A Sopron Basket a negyedik lett.
FOTÓK: MTI – KRIZSÁN CSABA ÉS NYIKOS PÉTER

9

Szakmák testközelben
Gólgazdag
hétvége

8

Az elmúlt fordulóban csapataink termelték a
gólokat. Az SC Sopron felnőtt gárdája három
sikertelen hét után ismét győzelemmel örvendeztette meg szurkolótáborát.

Idén is népszerű volt a szakmák éjszakája 5

Életmentő
újdonság
Új mobilapplikáció segíti a mentők munkáját ősztől. Az ÉletMentő
nevű okostelefon-alkalmazásba előre feltölthetünk fontos egészségügyi adatokat, amelyeket a diszpécserközpont
azonnal lát. Ezen kívül
az applikáció elsősegélynyújtáshoz szükséges információkat is tartalmaz, de a tervek szerint látható lesz rajta a
bajba jutotthoz legközelebb eső sürgősségi ellátóhely és patika is.
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Az elemek vonzásában Fékezhetetlen

Sofia Reyes

Idén immár huszonhatodszor tartották meg hétfőn a Handler szakképző iskola divatgáláját. A Liszt-központban a fodrász-, kozmetikus- és nőiszabó-tanulók mutatták be tudásukat.
10

Sofia Reyes megállíthatatlan, a
latin énekesnő ismét fantasztikus
újdonsággal jelentkezett. Ezúttal
két másik elbűvölő művésszel kész
meghódítani a slágerlistákat. – Szükségünk van
bátorításra ahhoz, hogy
hátunk mögött hagyjuk a minket visszahúzó
erőket – nyilatkozta az
új dalával kapcsolatban Sofia.
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Szemelliker Antalt felkelés szervezésével vádolták meg, majd kivégezték

Emlékezés a mártír papra
PLUZSIK TAMÁS

Háromnyelvű
(horvát,
magyar,
német) emléktáblát
avattak múlt héten a
Lackner Kristóf utca 7.
szám alatti volt bírósági épület falán a
száz évvel ezelőtt,
a tanácsköztársaság idején itt kivégzett Szemelliker Antal
fülesi (Nikitsch) római
katolikus plébános
tiszteletére.
Az emléktábla-avatást a Korn
feid-Semeliker család kezdeményezte, a táblát dr. Veres
András győri megyés püspök
áldotta meg, majd ezt követően
a vértanú plébános tiszteletére
emlékmisét mutattak be a Fő
téri Nagyboldogasszony (bencés) templomban. A misén közreműködött Szemelliker Antal
szülőfalujának, Vulkapordánynak (Wulkaprodersdorf ) az
énekkara és tamburazenekara.
– Nagy szükség van olyan példaadókra ma is, mint amilyen
Szemelliker Antal volt – fogalmazott szentbeszédében dr. Veres András. – Adja Isten, hogy
paptestvérünket minél előbb

– Nagy szükség van olyan példaadókra ma is, mint amilyen Szemelliker Antal volt – fogalmazott szent
beszédében dr. Veres András győri megyés püspök a vértanú plébános tiszteletére celebrált emlékmisén
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

az egyház boldogjai, szentjei között tisztelhessük, hisz ő minden idők keresztényei számára
példát mutatott az igazi, krisztusi szabadságból, és ezért életét
is kész volt áldozni.
Az emléktábla-avatáson és a
szentmisén részt vett Barcza Attila országgyűlési képviselő és
dr. Fodor Tamás polgármester is.
Szemelliker Antal 1882. május
25-én Vulkapordányban született gradistyei (határmenti) horvát családban. Előbb a soproni,
majd a győri bencéseknél tanult,

az érettségit követően pedig a
papi szemináriumban folytatta tanulmányait. 1905-ben gróf
Széchenyi Miklós győri püspök
szentelte pappá. Előbb Lókon,
majd Okán szolgált, 1912-től
haláláig volt Füles plébánosa.
A faluba április 6-án érkezett
meg a gépfegyveres vörös őrség. Entzbruder Dezső katonai
biztos Szemelliker Antalt a csendőrlaktanyába idézte s megfenyegette, hogy a legkisebb
megmozdulás esetén is fejbe
löveti. A plébános tiltakozott a

fenyegetés ellen, de szerencsétlenségére, tőle teljesen függetlenül egy fiatalember az apácazárda előtt revolverével a levegőbe
lőtt. A lövésre a vörös katonák
gépfegyversortűzzel válaszoltak, mely több halálos áldozatot is követelt. Ezzel kezdődött
Szemelliker Antal kálváriája is,
hamis tanúvallomás alapján
megvádolták, hogy felkelést
szervezett. A faluban megtartott tárgyaláson Bors László vádbiztos előterjesztésére a plébánost golyó általi halálra ítélték.

Az ítéletet a helyszínen végre
is akarták hajtani, de időközben telefonált Sopronból Kellner Sándor teljhatalmú biztos,
hogy ne Fülesen végezzék ki a
papot, hanem hozzák Sopronba. Szemelliker Antal fülesi plébános holttestét utolsó kívánsága ellenére a soproni Szent
Mihály temetőbe vitték, ahol
még éjfél előtt elhantolták és
csak a tanácskormány bukása
után, szeptember 11-én kerülhetett végső nyughelyére, a fülesi temetőbe.

2019. április 17.

Küldöttgyűlés
A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara az elmúlt héten
tartotta meg a 36. küldöttgyűlését. A rendezvényen
dr. Simon István alpolgármester az önkormányzat, a
kamara és a gazdaság szereplői közti együttműködést méltatta.
– Több mint 5500 aktív vállalkozás tartozik a kamara hatáskörébe – ezt már
Horváth Vilmos, az iparkamara elnöke mondta. – Tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk a cégek, főként a
kis- és közepes vállalkozók
támogatására. A Széchenyi
Kártya programban közel
1,3 milliárd forintot helyeztük ki. Az elmúlt év legkiemelkedőbb külgazdaságot érintő eseménye a „Regio Sourcing Sopron 2018”
Osztrák–Magyar Üzleti
Kapcsolatépítő Vásár volt,
amelyre több mint 70 kiállító és közel ezer látogató jött el. 372 diák rendelkezik tanulószerződéssel,
a felnőttképzésben pedig
90-en vesznek részt. Két
szakmában összesen 21en tettek sikeres vizsgát és
kaptak mesterlevelet.
A küldöttgyűlésen vették
át a Szakma Sztár fesztiválon sikereket elért soproni tanulók az elismeréseket. Köszöntötték továbbá a 20, 25, illetve 30 éve
alapított tagvállalkozások
vezetőit is.

Plasztikus érzelmek
Áldott húsvéti
ünnepeket!

PLUZSIK TAMÁS

Negyedszázaddal ezelőtt, 1994. április 13-án
hunyt el Renner Kálmán (1927–1994) Perényi-díjas éremművész. Évekig volt a Képzőművészeti Kör vezetője, valamint a Kulturális
Egyesületek Szövetségének elnöke.
Renner Kálmán nagyapja jó hírű
rézmetsző volt Bécsben, hajdan kiállításokon mutatkozott
be Berlinben. Édesapja, Renner
Gyula réz- és ércműgyáros volt,

DR. FODOR TAMÁS
polgármester

műhelye Sopronban, az Ikvahídon működött. Kálmán előbb
édesapja, a „májszter” mellett volt rézművessegéd, majd
gépésztechnikusi végzettsége

DR. SIMON ISTVÁN
alpolgármester

Renner Kálmán FOTÓ: CSALÁDI ARCHÍVUM,
ÉREMREPRÓ: PLUZSIK TAMÁS

mellé rézműves mesterlevelet
is szerzett. Plasztikai munkásságát domborított reliefek készítésével kezdte, első érmét Josef
Haydn halálának 150. évfordulójára, 1959-ben készítette, melyet
a párizsi pénzverde is sokszorosításra méltónak ítélt. 1973ban megyei nívódíjjal tüntették ki, 1991-ben pedig a Magyar
Éremgyűjtők Egyesülete által
meghirdetett, „Az év legszebb
érme” pályázaton a Széchenyi
Istvánt ábrázoló alkotásával
első helyezést ért el. Nem sokkal
halála előtt ezt nyilatkozta: – A
vert érmeim közül erre vagyok
talán a legbüszkébb. Munkám
során igyekszem a városban az
érmek ügyét még jobban képviselni. A kétévente megrendezésre kerülő Országos Érembiennálét (melyet idén nyáron 22.
alkalommal rendeznek meg a
Lábasházban – a szerk.) mondhatom, hogy én harcoltam ki
Sopronnak, ezt tartom a legsikeresebb munkámnak.
Renner Kálmánnak egyik
meghatározó munkája az az
emlékérem, melyet 1977-ben,
Sopron szabad királyi városi
rangra emelésének hétszázadik évfordulójára készített. A
szakmai körökben rangos Medál
című angol folyóiratban D. Robeon így írt a soproni művészről: „A portréval foglalkozva Rennert az emberi
jellem igazi lényege érdekli. Arra
törekszik, hogy
alakjainak érzelmeit határozott
és tiszta, plasztikus eszközökkel
ábrázolja.”.
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2018-as Sopronért
emlékérmesek
ROSKÓ MÁRIA:
nyugalmazott pedagógus
A magyar nyelvtan, különösen a helyesírás tanításának és követelményrendszerének kidolgozásáért, az „Így írok én”, a
„Barátunk a múzeum” és
egyéb nagy sikerű vetélkedők megalapításáért,
a Pedagógusok Művelődési Háza keretében működő gyapjúszövő szakkör elindításáért és nemzetközi
szinten elért sikereinek elismeréseként Sopronért Emlékérmet adományoztak Roskó Mária nyugalmazott pedagógusnak.
MAGYAR ANDRÁS:
kosárlabda-szakember
A kosárlabdában játékosként és edzőként elért
szakmai sikereinek elismeréseként, az utánpótlás-nevelésben végzett
kiemelkedő munkájáért,
a kerekesszékes kosárlabdasportban végzett sikeres szakvezetői munkásságáért Sopronért Emlékérmet kapott Magyar András,
a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége Kerekesszékes Bizottságának elnöke, a Magyar Kerekes
székes Kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.
LIPTÁK SÁNDORNÉ:
nyugalmazott ápoló
Sopronban, különösen a
jereváni városrészben végzett kiemelkedő társadalmi
szerepvállalásáért, csecsemő- és gyermekgondozói
tevékenységért, a Vöröskereszt és az idősek klubja városrészi szervezetének
megalakításáért Sopronért
Emlékéremben részesült
Lipták Sándorné nyugalmazott ápoló.

Farkas Ciprián: nyelvünk gazdagsága páratlan kincsünk

A költészet ünnepe
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopronban több helyszínen is tartottak
rendezvényt a költészet napján: volt
koszorúzás, felolvasómaraton, és
idén is lecsapott a
verskommandó.
A József Attila szobránál tartott megemlékezés kezdeteként Bolla Ádám szavalta el a
költő Levegőt! című versét. Ezt
követően Orbán Júlia, a GYIK
Rendezvényház vezetője szólt
József Attiláról, illetve a költészet, a versek fontosságáról. A
költő szobránál az önkormányzat nevében dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő,
tanácsnok koszorúzott. A csütörtöki eseményen megjelent
a Hunyadi-iskola diákjainak egy
csoportja is.
A Soproni Petőfi Színház művészei idén is járták a várost. A
verskommandó tagjai megjelentek például a buszokon, utcákon, tereken, vonatokon, a

A demencia érinti az emlékezőképességet, a gondolkodást,
az ítélőképességet, a viselkedést, egy idő után pedig a személyiség megváltozásával és
az önállóság elvesztésével jár.
A tünetegyüttes legjellemzőbb oka az Alzheimer-kór
vagy valamilyen érelmeszesedéssel összefüggő agyi vérellátási zavar, de nem elhanyagolható az egyéb (például
az alkoholfogyasztással kapcsolatos) demenciák előfordulása sem. Az évek múlásával mind az Alzheimer-kór,
mind a többi demencia
egyre súlyosbodik. Az idegsejtek pusztulását, a betegség előrehaladását csak lassítani lehet, megállítani nem.
Az alkoholos demenciáknál
a folyamat gyógykezeléssel
visszafordíthatóvá válhat.
– A demencia nagymértékben

rontja nemcsak a beteg életminőségét, hanem az őt
gondozó családtagokét is
– mondta a Soproni Témának
Latszay Ramóna, a Soproni
Gyógyközpont pszichiátriai
osztályának vezető ápolója.
– Súlyosbodásával a betegnek egyre több segítségre
van szüksége: etetni, fürdetni,
öltöztetni, esetleg pelenkázni
kell. Óriási érzelmi teher
látni azt, hogy gondolkodása beszűkül, személyisége
átalakul, környezetétől elszigetelődik, nem képes kifejezni
magát, képtelenné válik az
önálló életvitelre.
– Létfontosságú, hogy a
demens beteg a gyógyszereit
rendszeresen szedje, és a megfelelő folyadékfogyasztásról is
gondoskodni kell, ezek a beteg állapotát nagymértékben
befolyásolják – tette hozzá a

vasútállomáson, iskolákban, a
polgármesteri hivatalban és a
könyvtárban is. A közös mindenhol ugyanaz volt: verset
szavaltak.
Ugyanezt tették a soproni iskolások a GYIK Rendezvényházban megtartott
versmaratonon. – A magyar

költészet és nyelvünk gazdagsága páratlan kincsünk. Vigyázzunk rá! – fogalmazott
dr. Farkas Ciprián. – Köszönöm
a szervezőknek, hogy a versmaratont minden esztendőben
megrendezik. Egyúttal köszönöm mindenkinek, aki elolvasott legalább egy magyar verset.

Az önkormányzati tanácsnok
Arany János Epilógus című versét szavalta el.
– Akik temetik a költészetet,
azoknak nincs igazuk, hiszen
ez a pótolhatatlan művészet
ma is él – szögezte le Orbán Júlia, a GYIK Rendezvényház intézményvezetője. – Örömteli az
is, ha otthon olvasunk verset. Az
még nagyobb öröm, ha ezt mi
meg tudjuk osztani, hiszen ennek az összekapcsolásnak hatalmas nagy ereje van.
Mint megtudtuk, a versmaratonon kilenc soproni iskolából százötven diák olvasott
fel verseket. Ugyancsak a GYIK
Rendezvényház adott otthont a
VII. Sarkady Sándor Versmondó
Napnak. Idén 24 intézményből –
óvodákból és iskolákból – több
mint 200-an érkeztek verset
szavalni. A zsűrizés négy szekcióban zajlott.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Óriási kihívás a demencia
A demencia olyan tünetegyüttes, amit valamilyen, az agy működését megváltoztató
betegség okozhat, leggyakrabban az Alzhei
mer-kór és különféle keringési zavarokon
alapuló megbetegedések.

A József Attila szobornál az önkormányzat nevében dr. Farkas Ciprián
képviselő, tanácsnok, a GYIK Rendezvényház részéről pedig Orbán Júlia
intézményvezető koszorúzott FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Soproni Petőfi Színház verskommandója „lecsapott” több iskolára is,
felvételünkön Simon Andrea, Kiss Noró, Gaál Tamás FOTÓ: SZALAY KÁROLY

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

CZIRÁKI VIKTÓRIA
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vezető ápoló. – Súlyos emlékezetzavarnál fontos az információk állandó ismétlése
(például milyen nap van, milyen évszak). Előre meg kell
tervezni a napi teendőket.
Továbbá szükségessé válhat
az elkóborlás miatt biztonságosan zárható környezet kialakítása. Figyelni kell a személyi higiéniára (tisztálkodás,
ruhacsere). A beteg leépülését
lassítja, ha folyamatosan érik
ingerek, emberek között van.
Fontos a szellemi aktivitás, az
olvasás, keresztrejtvényfejtés. A betegek nem szeretik
a környezetváltozást, fontos
számukra a megszokott napirend, ezáltal biztonságban
érzik magukat. Sajnos ezen
betegek – éppen a tüneteik
miatt – könnyen idéznek elő
balesetveszélyes helyzeteket, emiatt huszonnégy órás
jelenlétet igényel ápolásuk. A
demens betegek ellátása komoly feladat mind a család,
mind az egészségügyi, mind
a szociális ellátórendszer számára, intézeti elhelyezésük
nemritkán évekbe telhet,
ezért érdemes a döntést idejében meghozni.

A bűnmegelőzés napja
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

Fiataloknak tartottak
gyakorlati előadást
arról, hogyan előzhetik meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.
Az Eötvös József Evangélikus
Gimnázium és Egészségügyi
Szakgimnázium diákjainak tartottak rendhagyó bűnmegelőzési tanórát, melynek keretében
a rendőrség szakembere arra
hívta fel a fiatalok figyelmét,
melyek azok az alapvető szabályok, melyeket betartva elkerülhető az áldozattá válásuk. – A
bűnmegelőzés azért rendkívül
fontos, mert a felmérések szerint általa a vagyon elleni bűnesetek mintegy 80 százaléka
elkerülhető – mondta a Soproni
Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – A tanórán
a diákokkal olyan kérdésekre
kerestük a választ, hogy milyen
városrendezési és építészeti

Rendhagyó bűnmegelőzési órán vettek részt
az Eötvös-iskola diákjai FOTÓ: NÉMETH PÉTER
megoldásokkal lehet visszaszorítani a bűnelkövetések számát,
vagy hogy milyen városi közterületek számítanak biztonságosnak és kevésbé biztonságosnak.
Ez a korosztály jellemzően már
egyedül közlekedik, és mivel sok
esetben saját magukra vannak
utalva, hasznos lehet, ha tisztában vannak azzal, mit tehetnek
saját biztonságuk érdekében.
A főelőadó azt is elmondta,
idén először tartották meg a
bűnmegelőzés napját. A bűnmegelőzést Magyarországon a

Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat emelte a
kiemelten fontos feladatok sorába. A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg,
amely a területen tevékenykedő
civil és kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a cél megvalósításáért. A tanácsot a Kormány
2011. április 12-én alakította
meg, idén tartottak először ezen
a napon bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvényeket.
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Az alkalmazás mutatja a segítséget kérő pontos helyét is

Életmentő újdonság

A mentők napján minden évben bemutatják a soproni szakemberek a munkájukat, amelyet segíthet az új,
ÉletMentő nevű mobilapplikáció is FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM ÉS MTI – BRUZÁK NOÉMI
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Új mobilapplikáció segíti a mentők munkáját ősztől, az ÉletMentő
elnevezésű alkalmazásba lementhetjük személyes adatainkat, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a segélyhívást.
Az okostelefonokra letölthető
applikáció nagyban megkön�nyíti a mentők munkáját,
hiszen az előre feltöltött fontosabb egészségügyi adatokat
(vércsoport, cukorbetegség,
életkor, gyógyszerérzékenység)
a diszpécserközpont azonnal
látni fogja. Ezen kívül az ingyenes applikáció elsősegélynyújtáshoz szükséges információkat

is tartalmaz, de a programozók tervei szerint látható lesz
rajta a bajba jutotthoz legközelebb eső sürgősségi ellátóhely, patika és gyermek sürgősségi osztály is. A rendszer a
segítséget kérő pontos helyét
is meghatározza, de jelzi azt is,
ha telefonja lemerülőben van,
így a mentődiszpécser nem fog
hívást kezdeményezni.

A magyar applikációval
Ausztriában, Szlovákiában és
Csehországban is lehet segítséget hívni, és olyan egyértelmű
ikonokat tartalmaz, amelyek segítenek a diszpécsernek megérteni a problémát például abban
az esetben, ha a mentést kérő
nem tud beszélni.
– A fejlesztés a soproni mentők munkáját is megkönnyíti, hiszen a beérkezett adatokat a mentésben részt vevők is

megkapják. Így menet közben
még jobban fel lehet készülni a
bajba jutott ellátására – mondta Bujtás József, a soproni mentőállomás vezetője. – Minden
egyes segítség, plusz információ hasznos, hiszen évente
mintegy hatezer esethez vonulunk. Ez napi tizenhat hívást jelent. Az autóink összességében,
ugyancsak éves viszonylatban
több mint százezer kilométert
tesznek meg.

ÍGY HASZNÁLHATÓ: Az alkalmazás mind Android, mind iOS
rendszeren elérhető, és minden mobilhálózaton működik.
Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban eddig egymillióan töltötték le az életmentő applikációt, és harmincezer
segélyhívás érkezett ezen keresztül.

Selmecbányai centenárium
Koszorúzással és konferenciával emlékezett Sopron arra,
hogy száz évvel ezelőtt költözött városukba Selmecbányáról a Magyar Királyi Bányászati
és Erdészeti Főiskola. A Soproni
Egyetem és az önkormányzat
közös rendezvénye dr. Sopronyi-Thurner Mihály szobrának
megkoszorúzásával kezdődött.
Az egykori polgármesternek
komoly érdemei voltak abban,
hogy az egyetem 1919-ben új
otthonra lelt Sopronban.
– Az elmúlt 100 évben az
egyetem és a város története szorosan egybefonódott

– emelte ki prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora.
– Ezt a kapcsolatot az önkormányzat és az egyetem a jövőben szeretné még erősebbé tenni – tette hozzá dr. Fodor Tamás
polgármester.
A rendezvényen ismertették
a selmeci akadémia, főiskola,
majd egyetem egész történelmét. Az esemény lezárásaként
megkoszorúzták Klebelsberg
Kunónak a bíróság épülete előtt
álló szobrát. Sopron egykori országgyűlési képviselője is sokat
tett azért, hogy az akadémia otthonra leljen városunkban.
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A piknik
és a fiatalok
A páneurópai piknik harmincadik
évfordulója alkalmából a soproni iskolások számára vetélkedőt hirdetett a Soproni Tankerületi
Központ. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok bővebb
ismeretet szerezzenek az 1980-as évek magyar és egyetemes történelméről és mindennapjairól, illetve kiemelten az 1989-es rendszerváltás és a piknik eseményeiről. A
csapatok a www.pptv.hu internetes oldalon jelentkezhetnek, ugyanitt találnak hasznos információkat a versenyről.
Ugyancsak a páneurópai piknik lesz a témája a Handler-iskolában április 24-én, szerdán 15 órakor kezdődő kötetlen
beszélgetésnek. A kerekasztal résztvevői: dr. Magas L
 ászló,
dr. Kárpáti György, Králik Tibor, Osváth Ádám. Az iskola aulájában berendeznek majd egy 1989-es hangulatú kiállítást
és lesz filmvetítés is.
Az iskola és a szakképzési centrum emellett egy pályázatot
is kiírt. Ennek keretében három kategóriában várják a pályaműveket: benyújtható egy olyan plakátterv, ami kifejezi, mit jelent a diákok számára a határnyitás, de készíthető
mém, illetve szabad anyagválasztással bármilyen alkotás a
páneurópai piknik témakörében. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a legjobbakat a megemlékezésen ki is állítják, illetve kiadványban is megjelentetik. Regisztrálni a palyazat@handler.hu e-mail-címre küldött levéllel lehet. Részletek a www.handler.hu oldalon érhetők el.

EZ LESZ…
Fohászaim
Április 17., szerda 17 óra, Liszt-központ
Stekly Zsuzsa zománcképeinek kiállítása

Szilárd Piano Projekt
Április 18., csütörtök 20 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
feat. Galambos Dorina, Kiss Flóra, Schoblocher Barbara

Fekete-Kovács Kornél
és a Kalmár Trió
Április 19., péntek 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Legókiállítás
Április 20., szombat 9 órától április 22., hétfő 16 óráig,
GYIK Rendezvényház

Föld napi geotúra
Április 20. 9 óra, Sopronbánfalva, gyermek- és ifjúsági tábor parkolója
Földtani értékeink bemutatása a Soproni-hegyvidéken
című túra

Ingyenes garantált séták

Dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Náhlik András
rektor megkoszorúzta dr. Sopronyi-Thurner
Mihály szobrát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet,
olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és
megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést
április 24-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt
Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Április 3-i rejtvényünk megfejtése: Margaret Mahler szülőháza – Várkerület 77. Szerencsés
megfejtőnk: Grubits Mihaéla. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában veheti át.

Margaret Mahler szülőháza
Margaret Mahler (Schönberger Margit, 1897–1985) orvos, gyermekpszichiáter, világhírű pszichoanalitikus Sopronban, a Várkerület 77. szám alatti házban született, és itt töltötte gyermekkorát is. Fő műve: Az ember pszichológiai születése címmel 1975-ben New Yorkban jelent
meg, melyben a gyermekek lelki fejlődésének stádiumait írja le. Peter Neubeuer gyermekpszichiáter szerint „a pszichoanalízis ma nem tartana ott, ahol van, ha nincs Margaret Mahler”.
1997-ben egy Sopronban rendezett szakmai konferencia keretében emléktáblát avattak a
pszichoanalitikus szülőházának falán. Néhány évvel később a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának pszichológiai szaktanterme felvette Margaret Mahler
nevét. Kuntz Zoltán és Vörös Ákos Koldulva a szerelmet, szolgálva a tudományt címmel regény formájában dolgozta fel a New Yorkban elhunyt, de végakarata szerint a soproni zsidó
temetőben, szülei sírja mellett nyugvó tudós életét. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Április 20. 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló
erdei kirándulás
Április 20. 16 óra, Tourinform iroda (Szent György u. 2.)
belvárosi séta, szakrális Sopron címmel
Április 21. 10.30, Tourinform iroda (Szent György u. 2.)
séta a történelmi belvárosban

Húsvéti barlangtárogató
Április 20. 10 órától, Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Kétnapos húsvéti játszóház

Sulyok mozi
Április 23., kedd 18 óra, Liszt-központ, Munkácsy terem
Sulyok Gabriella filmetűdök – vetítés és közönségtalálkozó a Pro Urbe-díjas művész életmű-kiállításán

Crescendo bérlet
Április 24., szerda 18 óra, Liszt-központ
Beethoven, Haydn, Strauss és Donizetti művei a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar előadásában.

BeszélgESsTÉK
Április 24. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Vendég Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője

Pigment
Németh Erika szobrászművész versillusztrációiból készült kiállítása
Megtekinthető április 28-ig, Torony Galéria

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

Schmídt Róbert életműkiállítása
Megtekinthető május 8-ig, Ligneum látogatóközpont

Párizsba beszökött
Fotókiállítás a magyar költészet napja alkalmából
Megtekinthető május 13-ig, sopronbánfalvi pálos–
karmelita kolostor

2019. április 17.
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Jelentős átalakulás előtt áll a hazai szakképzés

Szakmák testközelben

Az Eötvös-iskolában az újraélesztés lépéseivel ismerkedhettek meg az érdeklődők FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

27 szakmai ágazat 34 szakmája közel száz
programmal lepte meg az érdeklődőket a szakmák éjszakáján a Soproni Szakképzési Centrum
iskoláiban. A megnyitón dr. Simon István alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.
– Nagyszerű dolog, ha a gyerekek olyan szakmát tanulhatnak,
amelyet saját maguk választanak, amit szívvel-lélekkel tudnak csinálni, ami motiválja őket
– emelte ki köszöntő beszédében dr. Simon István, Sopron
alpolgármestere a megnyitón a
SCSZ Handler Nándor Szakképző
Iskolában. – A szakmák éjszakája
ehhez a sikeres választáshoz
nyújt nagyszerű lehetőséget.
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara

elnöke hangsúlyozta: a „szakma” szó becsületének visszaadása nagyon fontos, az országos
rendezvény ehhez is hozzájárul.
Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja megnyitó beszédében kiemelte,
hogy a szakképzés jelentős átalakulás előtt áll, amely sokkal
kedvezőbb lehetőségeket biztosít majd a szakmát választók
számára. Így a közeljövőben jelentős ösztöndíjrendszer motiválja majd a tanulókat, illetve a

szakmából jó érdemjegyre érettségiző diákok felvételi nélkül
juthatnak be a szakirányú egyetemekre, főiskolákra.
A szakképzési centrum tag
intézményeiben: a Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Gazdasági
Szakgimnáziumában, a Handler Nándor Szakképző Iskolában, az Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző
Iskolában, a Vas- és Villamos
ipari Szakképző Iskolában és
Gimnáziumban, a fertődi Porpáczy Aladár Szakképző Iskolában és a kapuvári Berg Gusztáv
Szakközépiskolában számtalan szakmát ismerhettek meg
a családok testközelből, bepillanthattak a tanműhelyekbe,
belekóstolhattak a gyakorlatba, kipróbálhatták az eszközöket, berendezéseket.

Nemcsak a centrum iskoláiban tartották meg a szakmák
éjszakáját. Az Eötvös József
Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban az újraélesztés lépéseivel ismerkedhettek meg a
kezdők és haladók, és a csecsemő- és kisgyermekgondozás
fortélyaiba is belekóstolhattak
az érdeklődők, sőt egy egészségügyi szabadulószobában is
próbára tehették magukat. A
Roth Gyula szakgimnáziumban idén egy helyszínen, a kollégium épületében mutatták
be valamennyi képzési területüket, így az érdeklődők betekintést nyerhettek az erdészek, a
faiparosok, a környezetvédők, a
virágkötők, a szőlész–borászok,
valamint a parképítő és -fenntartók szakmájába is.

Kezdődik a horgászidény a Fertőn
Visszatérhetnek a horgászok a Fertő tóra, a csónakok pedig az idei szezonban is maradhatnak
a kikötőben. A határozott időre, augusztus 31ig szóló bérleti szerződéseket a napokban köthetik meg a horgászok a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel.
A kivitelezési munkálatok folyamatosak a területen, azonban a Fertő tó fejlesztését végző Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. azt is fontosnak tartja, hogy a
vízisportélet a beruházás közben az idei nyáron se szűnjön meg. Így a horgászok mellett hamarosan a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség versenyvitorlázói is vízre szállhatnak,
valamint a látogatók is birtokukba vehetik a Fertő tó partjának bizonyos részeit. Várhatóan egészen őszig működik

majd a sétahajó-kikötő is. Az előkészítő munkálatok a Fertő–Hanság Nemzeti Park szakembereinek felügyelete mellett, a szükséges hatósági engedélyek birtokában lezárultak. A kivitelezés most egy olyan szakaszhoz érkezik, amely
lehetővé teszi, hogy az idei szezonban a Fertő tóhoz kötődő sporttevékenységeket ne kelljen szüneteltetni. Így egy
meghatározott területen a horgászok, a vitorlások és a látogatók előtt is nyitva áll majd a Fertő tavi vízitelep. A fejlesztést végző Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt. eltökélt célja, hogy a Fertő tó használatát a munkálatok idején se akadályozza.
A folyamatosan zajló beruházási munkák miatt azonban a
látogatás meghatározott helyszínekre és időpontokra korlátozódik. Az aktuális munkaterületeket a szakemberek a
látogatók és a sportolók biztonsága érdekében lezárják,
ezért ezekre nem lehet majd belépni.

Delegáció Kismartonból
Népes testvérvárosi delegáció érkezett
hétvégén Kismartonból (Eisenstadt)
Sopronba. A több mint száz látogatót
Waltraud Bachmaier, a város kulturális
és idegenforgalmi bizottságának elnöke
vezette. A vendégeket a városháza
dísztermében dr. Brummer Krisztián
polgármesteri irodavezető fogadta, aki
köszöntőjében kiemelte, a közel két
évtizedes testvérvárosi kapcsolat mellett
a sok tekintetben közös történelmi múlt is
összeköti a két települést, ezért rendkívül
fontos a testvérvárosi kapcsolat további
erősítése. Ennek jegyében hamarosan
soproni küldöttség utazik a szomszédos
Burgenland tartomány közigazgatási
központjába. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Városfejlesztés
Horváth Ferenc jegyzete
Ezekben a tavaszi hetekben, hónapokban nem csupán a természet varázsolja újjá önmagát, megújul a lelkünk is. A színes tavaszi virágcsodák, az éltető napfény, a madárcsicsergés mindannyiunkat felfrissít, jókedvre
derít. Mennyivel jobb az első napsugarak kíséretében munkába indulni, mint zimankóban vagy ködös
időben, szitáló esőben útra kelni! Szóval minden és
mindenki megváltozik egy kicsit tavasszal. Aki teheti, több időt tölt a szabadban, sétál a városban vagy
a Lövérekben. És aki
nyitott szemmel jár, az
„(…) minden és minláthatja, hogy mennyi
denki megváltozik
minden változik vároegy kicsit tavas�sunkban. Nem lehet
szal. Aki teheti, több
időt tölt a szabadban, nem észrevenni, hogy
a korábbi tervek miként
sétál a városban vagy
válnak valóra. Jó érzés
a Lövérekben. És aki
látni, hogy az évtizedenyitott szemmel jár, az kig elhanyagolt és márláthatja, hogy men�már életveszélyessé
nyi minden változik
vált Lenck-villa miképp
városunkban. Nem
újul meg, hogy aztán
lehet nem észrevenni, ismét a város közösséhogy a korábbi tervek gét szolgálja. A Lábasmiként válnak valóra.” ház is új köntöst kap, a
kivitelezők szorgalmasan dolgoznak, éppúgy, mint a Szent Mihály-templom rekonstrukcióján. Most nem célom felsorolni
az összes épületet, amelyet már rekonstruáltak vagy
amelyeket hamarosan elkezdenek felújítani (belvárosi program), csupán jelzem, hogy ütemesen és következetesen valósul meg a Modern Városok Program soproni fejezete, a többi tervezett beruházással együtt, amelyekre nem térek ki részletesen, de
azért néhányat kiemelek, amelyek már a megvalósítás stádiumában vannak. Ilyen például az M85-ös.
Immár látványosak a munkálatok. Már semmi sem
„mentheti meg” Sopront attól, hogy bekapcsolódhasson a hazai és nemzetközi gyorsforgalmiút-hálózatba. Csak remélni merem, hogy azok, akik kétkedve gúnyolódtak, most csendben örülnek, éppúgy, mint a soproniak döntő többsége.
A közelmúltban fontos mérföldkőhöz érkezett az új
fedett uszoda építése is, letették az alapkövet, miután
elkészült a szabadtéri medence, amelyet átmenetileg
sátorral fedtek be. Elkezdődött már az ország legnagyobb turisztikai beruházása a Fertő tavon, hogy
egy valóban korszerű, a természeti értékeket megőrző és bemutató, a pihenést és a sportolást szolgáló komplex központ jöjjön létre. Elsősorban a soproniak és a Sopron környékiek érdekében, amely persze sokakat vonzhat majd az ország más részeiből
és külföldről is. Az őszi hónapokban elkezdődhet a
parkolóház építése is, amely jelentősen segít majd
a parkolási gondokon, éppúgy, mint a többi földfelszíni parkoló kialakítása. Ezekhez a nagy átfogó fejlesztésekhez még számos nagy (és kisebb) projekt
kapcsolódik, mint például az innovációs és technológiai centrum kiépítése vagy a Lövérek program folytatása, amelyek előkészítése ugyancsak a megfelelő ütemben halad.
A példák – remélem – meggyőzően érzékeltetik,
hogy egy nagy ívű és átgondolt várostervezés–városfejlesztés tanúi vagyunk. Itt és most nincs mód,
hogy a mindennapi életünkhöz kapcsolódó (a város költségvetéséből megvalósuló) más felújításokról, korszerűsítésekről is számot adjak, csupán azokat említettem, amelyek kiemelt kormányzati támogatással valósulnak meg.

Országos borverseny
Április 10-től május 10-ig lehet nevezni a 40. Országos
Borversenyre. A megmérettetést május 21–22-én tartják Kecskeméten. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
várja az egyre népszerűbb
versenyre a magyar borászok nevezését, ugyanis
2013 óta egyre emelkedik a
beküldött minták száma. Az
elmúlt évben már 770 bort
küldött 223 termelő. A zsűri ismert nemzetközi és ha-

zai borászokból, szakírókból
és sommelierekből áll majd.
Csak remélni lehet, hogy
minél több soproni borász
vesz részt a versenyen, hiszen egy ilyen szakmai ös�szevetés kijelölheti a Soproni borvidék aktuális helyét
a magyarországi bortérképen, s ha eredményesen szerepelnek, jelentősen hozzájárulhatnak népszerűsítéséhez, a soproni borok
megismertetéséhez.
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Négy évtizede a porcelánkészítés bűvöletében

›

Művészi ecsetvonások

Mit tehetünk a Földért?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

BÖSZÖRMÉNYI LAJOSNÉ:
Jelentősen csökkenteni kellene a gépjárművek forgalmát. Ezáltal tisztább lenne
a levegő, és így kevesebben
betegednének meg. Az autó
helyetti séta vagy kerékpározás pedig egészséges is.

KÖVES ANDREA

Szemet
gyönyörködtető
teáskészletek, dísztárgyak, ékszerek, figurák kerülnek ki immáron negyven éve a Sopronban
élő Kriegné Puskás
Ilona porcelánfestő
kezei közül.
Ilona négy évtizeddel ezelőtt
kezdte pályafutását festőtanulóként a világ egyik leghíresebb porcelánkészítő manufaktúrájában, Herenden, ahol
a Szakma Kiváló Tanulójaként
végzett. Évekig ott dolgozott,
majd családjával tíz éve költözött Sopronba, ahol saját kis
műhelyében alkot, ha teheti
reggeltől estig.
– A nyugalom szigete, amikor lejövök ide, a mini birodalmamba, és „életet lehelek” ecsetemmel a finom, fehér anyagra
– mesélte a porcelánfestő. – Teáskészleteket, dísztárgyakat, ékszereket készítek azok örömére,
akik szeretik és értékelik az egyedi darabokat. Mintáimban szívesen alkalmazom a tradicionális
motívumokat, de szeretem a keleti hagyományos japán vagy kínai mintákat is, főleg mert Kína
a porcelángyártás őshazája.

SZALAINÉ
CZUCZAI RÁHEL:
Kisgyermekes anyukaként
különösen fontos számomra a környezetvédelem, a Föld megóvása. Éppen ezért is, ha tehetem a
műanyag helyett papírt és
textil használok.

Az elmúlt hetekben porcelántojások kerültek Kriegné Puskás Ilona kemencéjébe
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Ékszereimnél a szecessziós játékosságot újabban az arany- és
platinaindák adják, ezek eléggé
extravagánsak. Hiszek abban,
hogy az emberi érintés személyessé teszi a tárgyaimat.
Az elmúlt hetekben porcelántojások kerültek a kemencéjébe,
amelyeknél a tradicionális mintákat használta: tavaszi virágok
– ibolya, nárcisz –, madarak és
pillangók díszítik a húsvéti jelképet. (Ezeket láthatják újságunk
címoldalán és a lapok tetején is).
A legizgalmasabb az a két–három nap, amíg a 720 fokon kiégetett porcelán kihűl a kemencében. A színek ekkor kelnek
életre, élénkebbek lesznek, ekkor

fényesedik ki a festék. Ahogy Ilona mesélte: a kemencenyitás éppen ezért minden alkalommal
nagy izgalommal jár. Egy-egy
munkája annyira a szívéhez
nő, hogy nem egyszerű megválnia tőle, ám amikor látja mások szemében az örömöt, amikor kezükbe veszik a porcelán
alkotást, akkor megnyugszik:
jó helyre kerül a míves darab.
Egy valamitől semmiképp sem
válna meg: egy egzotikus, pipacsos, japán motívumú vázától,

Kriegné Puskás Ilona művészi mottóját Thomas Henry H
 uxley
gondolata tükrözi leginkább: „Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét”.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
Pályázati feltételek:

amely egykoron a vizsgadarabja volt, és ami elindította ezen
a pályán. Az utóbbi időben a
Soproni Kézműves Műhelyek
keretén belül foglalkozásokat
tart felnőtteknek és gyerekeknek. A kisebb-nagyobb gyerkőcöket teljesen magával ragadja
az alkotói folyamat, ahogy kézbe vehetik a porcelánt, és saját
maguk festhetik, majd haza is
vihetik az alkotásukat. A tapasztalatok szerint ez lesz a kedvenc
dísztárgyuk.

határozott idejű munkakör betöltésére.

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, illetve
jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati,
jogi szakképesítés, vagy közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai
végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:

Adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó, valamint helyi iparűzési
adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján.
Végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a kintlévőségek megfelelő
kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés,
fizetéshalasztás) vonatkozásában döntés-előkészítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. május 5-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. május 14-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

HORVÁTH TAMÁS:
Válogassuk szelektíven a
hulladékot! Az újrahasznosítással energiát és nyersanyagot takaríthatunk meg.
Sokat spórolhatunk azzal is,
ha például korszerű világító
eszközöket használunk.

BURAI BÉLA:
A napokban lettem nyugdíjas, így tudom, milyen
lényeges, hogy a jövő generáció részére egy élhető Földet adjunk tovább.
Fontos szerepe van ebben
a szemléletformálásnak is.

Óvjuk együtt a Földet!
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az április 22-i Föld
napja alkalmából a
Fertő–Hanság Nemzeti Park, valamint
a TAEG Zrt. is szervez programokat a
Soproni-hegységben.
– Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése –
erre figyelmeztet a 29. magyar
és a 49. világméretű Föld
napja. Az eseménysorozat idei
kiemelt témája a biológiai sokféleség megőrzése.
Az akció keretében a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Föld napi
geotúrát szervez április 20-án,
szombaton a Soproni-hegyvidéken. A résztvevők kirándulnak a
Tolvaj-árokban, és felmásznak a
Kis-Ultrára. Gyülekező a brennbergi gyermektábor parkolójánál lesz 9 órakor. A programra
előzetes bejelentkezés szükséges, bővebb információ kérhető
a túravezetőknél, Mesics Gábornál és Nagy Mónikánál (70/218–
7390, www.monstone.hu). Ajánlott az időjárásnak megfelelő
terepi öltözet, valamint a kullancsriasztó használata.
– A Föld napja, illetve a kapcsolódó rendezvények jó alkalmat kínálnak arra, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetünk,
az élő és élettelen természeti
értékek megóvására – fejtette ki lapunknak Goda István,
a nemzeti park ökoturisztikai
és környezeti nevelési osztályvezetője. – A hírekben mind

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. minden évben
szervez programokat a Föld napjához kapcsolódóan. Idén sem lesz ez másként. FOTÓ: TAEG ZRT. ARCHÍV

többször hallunk természeti
katasztrófákról, amelyek mind
arra figyelmeztetnek, illetve azt
bizonyítják, hogy mennyire sérülékeny világban élünk. Ám
mi magunk is sokat tehetünk
azért, hogy megóvjuk a földünket. Ültessünk fát, ez lehet akár
gyümölcsfa is, ha lehetséges,
használjunk minél kevesebb
műanyagot, váltsunk környezetbarát termékekre!

A Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. szakemberei a Föld napjához kapcsolódóan április 27én, szombaton délelőtt tizenegy órától a Károly-magaslati
látogatóközpontban tartanak
vetített képes bemutatót. A
téma: miként állítják elő a facsemetéket. A vállalkozó kedvű
résztvevők egy cserépbe fenyőt
is elültethetnek, majd azt haza
is vihetik.

A FÖLD NAPJA
A Föld napja 1970-ben indult el Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére. Az április 22-i események célja, hogy felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

2019. április 17.

Lemosott idő
PLUZSIK TAMÁS

A költészet napjára
jelent meg a soproni származású,
ma Szilasligeten élő
Zentai László a Lemosott idő címet viselő
verseskötete.
Múlt héten mutatták be a Pannonia Hotelben Zentai László
legújabb verseskötetét.
– Ez a most megjelent vaskos, közel háromszáz oldalas
könyv ötven esztendő verstermése, lírai munkásságom legteljesebb, legátfogóbb gyűjteménye – mondta Zentai László nyugalmazott kormányzati
főtisztviselő, a Soproni Fiatalok
Művészeti Kollégiumának egykori tagja, a Soproni Füzetek

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

főszerkesztője. – A mindennapok megélt bölcsessége versben.
Hogy ez a gyűjteményes kötet
megjelenhetett, abban óriási érdemei vannak Zsirai László költőtársamnak és barátomnak, a
kötet szerkesztőjének, aki időt
és energiát nem kímélve olyan
verseimet is felkutatta, melyekre én már nem is emlékeztem.
Zentai Lászlónak 1989-ben
jelent meg az első verseskötete, Kökényhúsú ég alatt címmel, majd ezt esszékötet, elbeszélések és novellák követték.
A szerzőnek már nyomdában
van a nyolcadik önálló könyve,
egyben első nagyregénye Bolhasípok Jankó városában címmel.
– Elöljáróban annyit elárulhatok, hogy ebben a regényben
reményeim szerint a soproniak közül nagyon sokan magukra
fognak ismerni…
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Fergeteges házibuli: Ne gondold, ó ne, hogy Tied a világ!

Illés-slágerek a színpadon

Savanyu Gergely, Demeter Helga, Papp Attila, Mikó István, Vastag Tamás, Feke Pál FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

A 2018–2019-es színházi évad utolsó kőszínházi premierjét tartották a hétvégén a Petőfi
Színházban. A társulat az Illés együttes Nehéz
az út című nagylemezének egyik dalából kölcsönözte a zenés játék címét: Tied a világ!

Zentai László legújabb, Lemosott idő című kötetét
dedikálja FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

– Nekem az Illés zenekar duplán
különleges és párhuzamos pont
az életemben – nyilatkozta Feke
Pál, aki művészeti vezetőként
Szente Vajk rendezését állította
színpadra. – Rocktörténelmünk
részesei ők, a műfaj két nagy
szerzőjével, ikonjával, Szörényi

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Érkezik a svéd király
Nemrégiben a finnországi
Kemiben, Sopron egyik testvérvárosában járt Fejes Zoltán polgármester, dr. Winkler András,
a soproni Finn–Magyar Baráti
Társaság elnöke, valamint Metz
Beatrix, a társaság titkára, a
hatodik finn–magyar testvérvárosi találkozón. Szintén
a napokban derült ki, hogy a
svéd király megyénkbe érkezik
az ősszel – vadászatra. (Soproni
Hírlap)

Diákolimpiai hírek

Budapesten a tornászok vetélkedtek egymással. Zsirai
Adrienn, a sportiskola tornásza, a Deák téri általános
iskola tanulója gerendagyakorlatára kapta a legmagasabb pontszámot, ami aranyérmet jelentett számára, míg
talajon és ugrásban negyedik
lett. Az összetett versenyben
mindössze ötszázad ponttal
maradt el vetélytársától, így ott
ezüstérmes lett. Kecskeméten
rendezték a mezei futást, ahol
is Zatykó Miklós, a Berzsenyi
Evangélikus Líceum harmadik
osztályos tanulója nyolcadikként ért célba. Ökölvívásban a
kecskeméti országos döntőben

népes soproni csapat indult.
A serdü lők között Hegedűs
Gábor (38 kg) ezüstérmes, Nagy
Zoltán (40 kg) és Grubits Ferenc
(52 kg) pedig bronzérmet szereztek. Salga József (55 kg) ötödik lett. Az ifjúságiak között
Máté Szilárd (54 kg) második,
Orosz József (45 kg) és Olejárcsin
János (51 kg) pedig harmadik
lett. A juniorok között Németh
Péter (48 kg), Dezamits Norbert
(60 kg) és Fábiánkovits István
(+91 kg) egyaránt harmadik
helyezést értek el. (Soproni
Hírlap)

1969
Városi kitüntetések
A Soproni Városi Tanács legutóbbi ülésén az 1968. évben
kiemelkedő társadalmi munkát
végzett soproni lakosok kitüntetéseit hagyta jóvá. Arany
fokozatú kitüntetést kapott
Tóth István, az Építőgép-Javító
és Gyártó Vállalat vezetője,
Benedek Attila, az Erdészeti és
Faipari Egyetem tanszékvezetője, Fekete Tibor, a Richards
Finomposztógyár soproni részlegének volt főmérnöke. Ezüst
fokozatot kapott Szabó Gyula
Lackner Kristóf utca 17. szám
alatti lakos, Hiller Istvánné, a

Leventével és Bródy Jánossal
először az István, a király című
rockoperán keresztül kerültem
kapcsolatba, s ezek után ismertem meg igazán az Illés együttes dalait. Ez a most bemutatott
előadás tisztelgés a pályafutásuk, az életművük előtt, nem

utolsó sorban pedig egy fergeteges házibuli a közönséggel.
Maga a kerettörténet egy lakásavató buli, amit megrendezni nagy öröm, nagy munka,
de még nagyobb csalódás, ha a
meghívottak egy része el sem
jön. A házigazdával (Savanyu
Gergely) éppen ez történik, de a
legjobb barátok (Feke Pál, Vastag
Tamás, Papp Attila) persze vele
maradnak ebben a „nehéz helyzetben” is, csakúgy, mint az elmaradhatatlan „partikellékek”,
a pizza és az azzal megérkező,
kiváló hangú és csinos pizzafutár lány (Demeter Helga), aki

hamarosan be is száll a buliba,
csakúgy, mint a pizzafutár fiú
(Marosszéki Tamás), de meglepetésvendégként megérkezik az
akadékoskodó Pista szomszéd
(Mikó István) is.
A nehezen induló házibuli,
melybe a színészek bevonják a
közönséget is, egyszer csak fergeteges koncertté alakul át. Az
erre az alkalomra összeállt zenekarnak köszönhetően, melynek
vezetője Szörényi Őrs, ragyogóan szólnak a jól ismert Illés-számok… Ebben az előadásban a
zenéé a főszerep, ezt nemcsak
látni, hallani kell!

Fénnyel újraírt versek

KISZ városi bizottságának osztályvezetője. Bronz fokozatot
kapott Kiss László lakatosmester. (Kisalföld)

1919
Esterházy Miklós
lakást kért
A kismartoni direktórium előtt a
napokban megjelent Esterházy
Miklós, Magyarország volt leggazdagabb főura, és kijelentette, hogy miután alkalmazkodni akar a mai társadalmi
rendhez, engedélyt kért, hogy
családjával a kismartoni kastélyba költözködhessék. A direktórium teljesítette kérését és a
családtagok számához mérten megfelelő lakást jelölt ki az
Esterházy-családnak. A beszélgetés során szóba kerültek a kismartoni kastély műkincsei is. A
volt hercegi dolgozószobában
elhunyt felesége életnagyságú
arcképe felé fordulva így szólt
Esterházy a direktórium tagjaihoz: Ugye, ezt a képet nem
veszik el tőlem? Breithofer elvtárs kijelentette, hogy a proletár megbecsüli az emberi érzéseket, ezért a kép megmaradhat
Esterházy Miklós tulajdonában.
(Soproni Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

A Soproni Fotóművészeti Kör egyik tagja, Hainer István a Páris, az én Bakonyom
című, Ady-vers ihlette fotója előtt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

A magyar költészet
napja alkalmából
Párizsba beszökött…
címmel a kismartoni
fotókörrel közösen
rendezett fotókiállítást
a Soproni Fotóművészeti Kör a sopronbánfalvi kolostorban.
Ady Endrének a verseiben felfedezett képi világát próbálták
mindnyájan megfogni, megeleveníteni, így emlékezve a költő
halálának 100. évfordulójára –
mondta Ujvári Gábor, a Soproni
Fotóművészeti Kör elnöke.
– A poéta, a versíró szavakat tesz egymás után és azon

keresztül mondja el gondolatait, azon keresztül üzen nekünk, írja le a világot, amelyben élünk, míg a fotós a fényképezőgép lencséjén keresztül,
szavak nélkül teszi ugyanezt
– fogalmazott köszöntőjében
dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok. – Mindketten egy világról
üzennek nekünk, és ami ebben a
kolostorban különös fontossággal bír, arról a világról, amelyet
Isten alkotott.
A tárlatot dr. Kovács András, a
Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium igazgatója
nyitotta meg, aki kiemelte azt,
hogy a huszonnégy kiállító nemcsak gondol valamit a versről, hanem azt fénnyel újra is írja.
– A szubjektív művészi interpretáció és szabadság jegyében

a kiválasztott költemény egyegy sora vagy alapgondolata
rögzül a tetten ért pillanatban,
ami aztán szerencsés esetben
tovább inspirálja a befogadót –
tette hozzá dr. Kovács András.
A megnyitó alkalmával az
Eszterháza Központ ügyvezetője köszöntötte a művészeket. Firtl Katalin hangsúlyozta,
hogy szívesen társultak a Soproni Fotóművészeti Kör mellé, mivel a kolostor falai között megjelenő kiállítás képei
magas színvonalon képviselik
a művészetet.
A Párizsba beszökött… című
kiállítás megnyitóján közreműködött a Sopron Slam Story két
tagja, Kőhalmy Kristóf és MoranVillota Iván. A tárlatot hétfőtől
vasárnapig 10 és 18 óra között
tekinthetik meg az érdeklődők.
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Az SC Sopron győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit

Gólgazdag hétvége

SKC: győzelem,
majd vereség
MUNKATÁRSUNKTÓL

PÁDER VILMOS

Az elmúlt
fordulóban
csapataink
termelték
a gólokat, különösen
az utánpótlás és az
öregfiúk csatárai tettek
ki magukért.
SC Sopron –
Jánossomorja: 3–1 (3–1)
Ezen a találkozón a hazaiak
nagyon akartak, küzdöttek, de
játékukba sok hiba csúszott.
Az első félidőben látványos, jó
labdarúgást mutattak be, ahogy
egy dobogós együttestől elvárható. Galambos (2) és Gere góljaival magabiztos előnyt szereztek, s még elpuskáztak három
százszázalékos gólhelyzetet. A
szünetet követően megváltozott a játék képe, feljött a vendégcsapat és a soproniak érthetetlen módon visszaestek. Szerencsére a győzelmet jobban
akarták, s ez végül sikerült is.
A sorsolás hétvégén Kapuvárra
szólítja az SC Sopront, a rangadó mérkőzésen sokkal több kell
a sikerhez.

SFAC–Győrszentiván:
1–2 (1–1)
A piros-fehérek hétről hétre
jobb és szorosabb mérkőzéseket játszanak, kezd összeérni a

Hazai pályán tudott nyerni az SC Sopron csapata FOTÓ: NÉMETH PÉTER
fiatal társaság. Ha ez a javuló
játék folytatódik, s egy kis szerencsével párosul, akkor több
meglepetést is szolgáltathatnak
az Anger réti fiúk. A Győrszent
iván elleni találkozón a szerencsével álltak hadilábon a soproniak. Megszerezték a vezetést, majd a vendég egyenlítés
után már mindenki elkönyvelte
a döntetlent, mikor a kilencvenedik percben egy szerencsétlen gólt kaptak a soproniak. Ez
megpecsételte sorsukat.

Utánpótlás bajnokság:
U17 SC Sopron – Andráshida: 11–0
U19 SC Sopron – Andráshida: 4–1
U16 MTE – SC Sopron: 2–0
U18 MTE – SC Sopron: 2–2

Az SC Sopron U17-es együttese
már tíz pont előnnyel vezeti
a tabellát, lassan készülhet a
magasabb fokú, kiemelt NB II-es
bajnokságra.

NB II-es női bajnokság:
ZTE – SC Sopron: 1–1 (0–1)
A bajnokság 3. és 2. helyezettjének rangadóján élvezetes játékok láthattak a szurkolók, ahol
a soproniak egy pontot gyűjtöttek. Május 5-én a bajnokság végkimenetelét meghatározó mérkőzés lesz a Káposztás utcai stadionban. A hazaiak a listavezető
Mol Vidit fogadják. Hazai győzelem esetén testközelbe kerülhet
az NB I-es szereplés.
U19: SC Sopron – ZTE: 0–0

Megyei öregfiúk
bajnokság:
SC Sopron – Acsalag: 10–0
A gólokat Tikosi (2), Borsos (2),
Ardelean (2), Tar, Fényes, Ratkai
és Kelemen szerezték. A tartós
jó formára továbbra is szükség lesz, mivel a hátralévő fordulókban rangadót játszanak
Tikosiék a listavezető Csornával,
valamint az előttük álló Rábatamási együttesével. A góllövőlistát Tikosi Gyula vezeti harminchét góllal.

Megyei III. osztály:
SVSE–Nagylózs: 2–0
Küzdelmes találkozón biztos
hazai győzelem született, az
SVSE továbbra is vezeti a tabellát.

2019. április 17.

Két idegenbeli mérkőzéssel
kezdte meg szereplését a bajnoki középszakaszban a Sopron
KC. Sabáli Balázs együttese Debrecenben nyerni tudott, Pakson
azonban kikapott.
A debreceni mérkőzésen két,
sérülésektől sújtott együttes
csapott össze. Ebből összességében az SKC jött ki jobban: Lemar csaknem harminc
ponttal járult hozzá a sikerhez,
Takács ismét fontos hármasokat szerzett, az utóbbi időben
jó formát mutató Supola és a
fiatal Werner pedig a padról
kiválóan beszállva segítette
a csapatot. A korábbi soproni
közönségkedvenc, Milos Boriszov ezúttal is kitett magáért:
38 pontot és 5 hármast szerzett, de ez sem volt elég a jól

›

kosárlabdázó soproniak ellen.
A végeredmény: DEAC – Sopron KC 81 – 91.
A kiváló sorozatot produkáló
soproni csapat hétvégén Pakson folytatta szereplését a középházban. Sajnos már a meccs
elején komoly hátrányba kerültek a vendégek, köszönhetően
annak, hogy a hazai együttesből
többen is extra dobóformát mutattak. Az Atomerőmű játékosai
a meccs végéig tizennégy hármast szereztek, ez pedig döntőnek bizonyult. A két középső
negyedben faragott hátrányából
az SKC, a hajrá azonban ismét a
100 pont fölé jutó paksiaké volt.
A végeredmény: Atomerőmű SE
– Sopron KC, 101–83.
Az SKC szerdán este ismét idegenben játszik, a Sabáli tanítványok ezúttal Kecskeméten lépnek parkettre.

RÖVIDEN

Eb-re készülnek a férfi kézisek
A magyar férfi kézilabda-válogatott 23–23-as döntetlent
játszott Oroszországgal az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában vasárnap Érden. Ezzel újabb
nagy lépést tett a továbbjutás, egyben a csoportelsőség
felé. Csoknyai István szövetségi kapitány elmondta, óriási dicséret illeti a játékosokat. A küzdeni tudásuk példamutató volt, az utolsó percekben nagyot játszva mentettek pontot. A csoport első két helyezettje, valamint
a négy legjobb harmadik vehet részt a jövő januári norvég, osztrák, svéd közös rendezésű kontinensviadalon. A
magyar válogatott az első helyről várja a június 12-i Szlovákia, illetve a június 16-i Olaszország elleni mérkőzést.

A Lövérek rejtett kincsei
HUSZÁR JUDIT

Idén is megcsodálhatta Sopron titokzatos látképét és rejtett
szépségeit az a közel
300 ember, aki részt
vett a 10. PanoráMaratonon. A futóversenyen 80-an, a túrán
190-en indultak.
Ezúttal is népszerű volt a PanoráMaraton nevű futóverseny
és túra, amelyet a szokásoknak megfelelően április második szombatján tartottak a
soproni parkerdőben. A futók
a 14 kilométeres pályán egy,
kettő vagy három kört tehettek meg. A legtöbben (körülbelül hatvanan) a 14 kilométeres
távon indultak, ez a verseny volt
egyébként a nyitóállomása az

Alpokalja Terepkirály futósorozatnak. A 28 és 42 kilométeres
megmérettetésen a tapasztaltabb futók álltak rajthoz, közel
húszan. Ezek a távok igazi kihívást jelentettek, nemcsak a
hosszuk, hanem a jelentős
szintkülönbség miatt is. Idén
először jelöltek ki pályákat gyerekeknek is a szervezők – ők a
Soproni Egyetem botanikus
kertjében futottak. Az óvodások 300 méteres körben kerülték meg a főépületet, az alsósok 600 métert tettek meg, a
felsősök pedig 1400 méteren,
a kertet bejárva versenyeztek.
A túrákra idén 190-en neveztek be, a soproniak mellett érkeztek sportos családok az egész
Dunántúlról és Ausztriából is. A
gyerekes családok körében népszerű volt a 8 kilométeres táv,
ahol a fiatalok külön tájékozódó
feladatokat teljesítettek. A legnépszerűbb a 14 kilométeres

útvonal volt, ahol több iskolai
csoport is indult, a legtapasztaltabb túrázók pedig a 36 kilométeres, kemény, de gyönyörű
útvonalat járták be.
– A hét esős időjárása nagyban befolyásolta a létszámot,
a tapasztalt futókat és túrázókat viszont szerencsére nem
riasztotta el – mondta Lederer
György szervező. – Úgy érezzük,
hogy mindenki elégedetten,
sok-sok élménnyel, jutalommal
tért haza. A rendezvény neve jövőre változni fog, a napokban
dől el, hogy pontosan mire. Az
viszont biztos, hogy a szervezés,
az elszántság változatlan marad,
a színvonalat pedig minden évben igyekszünk tovább javítani.
Mint arról a Soproni Témában is beszámoltunk, az Alpok
alja Terepkirály futósorozat
tovább folytatódik, a második
állomás a Lövérek futás lesz május 25-én.

A rajt pillanatai a 10. PanoráMaratonon FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Negyedik helyen végzett az Euroligában a tisztességgel küzdő Sopron Basket

Kosárlabdaünnep Sopronban
RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt hétvégén ismét városunk volt
a női kosárlabda fővárosa, hiszen
ismét a Novomatic-aréna adott
otthont az Euroliga négyesdöntőjének, amelyet a Jekatyerinburg nyert meg. A
Sopron Basket a negyedik lett.
Idén ismét óriási előkészületekkel várta a házigazda Sopron Basket stábja a Final Fourt. A pénteki nyitómeccsen a cseh Prága a
Kurszkkal mérkőzött, és a papírformának megfelelően az orosz
sztárcsapat jutott a fináléba.
Este aztán eljött a hazai csapat, a Sopron Basket bemutatkozásának ideje is. Leírhatatlan

hangulat várta az Euroliga elődöntő két csapatát, pedig mindenki tudta, hogy az ellenfél, az
orosz óriás Jekatyerinburg nem
csak az elődöntő, a végső győzelem első számú esélyese is.
A meccset az orosz mezben
játszó világsztárok kezdték
jobban, aztán Iniguez mester
technikaija megváltoztatta a

felállást: a Jekatyerinburg kezdett kapkodni, Turner és Zahui
pedig gyönyörű hármasokat
szerzett, a Sopron Basket pedig
hét ponttal is vezetett! Sajnos a
nagyszünetig megtört a hazaiak
lendülete, visszavette a vezetést
az orosz együttes. Fordulás után
viszont már a papírforma érvényesült: körülményesen szőtte
a támadásokat a Sopron Basket,
kiütközött a két csapat közti fizikai és tudáskülönbség. Így
sima vereség lett a vége: UGMK
Jekatyerinburg – Sopron Basket,
81–59. A vasárnapi bronzmérkőzés ismét fantasztikus hangulatban kezdődött. Sajnos már a
meccs elején látszott, hogy nem
a legjobb formában játszik a

Sopron Basket – de igaz volt ez
a prágaiakra is, két fáradt csapat mérkőzött a bronzért. Többnyire Natalia Hejkova együttese
vezetett, köszönhetően annak,
hogy a megszokottnál jóval
több hibával, eladott labdákkal, kihagyott büntetőkkel játszott a hazai csapat, és a dobások ezúttal sem mentek. Pedig
esély lett volna, mert a Prága is
sok hibával, hasonlóan gyenge
büntetőzéssel kosárlabdázott.
Szünet után még egyenlített a
Sopron, de ez felőrölte a csapat
maradék energiáit is, a meccs
végére tíz pont fölé emelkedett
a különbség. A végeredmény:
ZVVZ USK Praha – Sopron Basket, 64–53.

A végig fantasztikus közönség a vereséggel mit sem törődve sokáig éltette a csapatot,
amely így a negyedik helyet
szerezte meg az Euroligában.

Fegyverneky Zsófia:
Óriási dolog, hogy itt
lehettünk!
A Sopron Basket csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia sérülése miatt nem tudta végigjátszani a bronzmérkőzést. A
játékos szerint óriási eredmény, hogy idáig eljutottak.
– Sok csapat cserélne velünk
a negyedik hely miatt, a szezon elején egyértelműen
aláírtam volna, hogy a
négyesdöntőbe jutunk. Pár
nap kell majd, hogy igazán értékelni tudjuk ezt
az eredményt. A közönség
óriási volt, amelyet ezúttal
is köszönünk. Azt sajnálom
csak, hogy épp a bronzmec�csen produkáltuk talán a szezon leggyengébb játékát, nem
tudtunk a saját ritmusunkban
kosarazni.

Roberto Iniguez: Büszke
vagyok a lányokra!

A közönség végig fantasztikus volt, euforikus hangulatot teremtett a Novomatic-arénában
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

›

LELÁTÓ

Kispályás
labdarúgás
Április 17., szerda
18 óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság
Április 24.,
szerda 14.30, Halász
Miklós Sporttelep
Középiskolai kispályás
labdarúgó-bajnokság

Biciklis
felvonulás
Április 20., szombat
14 óra, KRESZ park
Critical Mass		

Húsvéti
tojáskereső
Április 22., hétfő 9
óra, Soproni Egyetem
botanikus kert
Ügyességi verseny

Kosárlabda
Április 24., szerda 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC
– Zalakerámia ZTE KK

U12: nemzetközi torna
MUNKATÁRUNKTÓL

A fiatalok is megemlékeztek
Molnár Csabáról: hétvégén rendezték az U12-es korosztály számára az egykori kiváló kosárlabdázónak emléket állító nemzetközi kosárlabdatornát. Horváth
József, a szervező Soproni Sport
iskola Kosárlabda Akadémia
szakmai vezetője elmondta:
a tornán három magyar, két
cseh és egy német együttes
vett részt, a fiatalok színvonalas mérkőzéseket játszottak a
Krasznai-csarnokban.
– Úgy gondolom, minden
korosztályban fontos, hogy
nemzetközi szinten is játs�szunk meccseket – folytatta
Horváth József. – Az U12-eseknél még elsősorban a képzés
a fontos, de nyilván a versenyek, mérkőzések kiváló vis�szajelzést jelentenek az elvégzett munkáról. Ebben a korosztályban viszonylag szűk
azon csapatok száma, akikkel
meg tudunk mérkőzni, mivel
a magyarországi versenyrendszerben a meccsek területi alapon zajlanak. Ezen tényezők

miatt kifejezetten nagy jelentősége van az ilyen nemzetközi
tornáknak.
A szakmai vezető örül annak,
hogy az emléktorna keretében
egyrészt a fiatalok is megismerkedtek Molnár Csaba nevével, másrészt pedig hasznos
és jó mérkőzéseket játszottak a
Soproni Sportiskola Kosárlabda
Akadémia játékosai.

– Természetesen az eredménnyel is elégedettek lehetünk, mivel csapatunk a harmadik helyen végzett a rendkívül erős mezőnyben. Ennél
azonban sokkal fontosabb,
hogy a fiatalok némi nemzetközi rutint szereztek, kiélezett
meccseken hasznosíthatták az
edzéseken tanultakat – zárta
Horváth József.

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia
fiataljai a harmadik helyet szerezték meg a tornán
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopron Basket fanatikus trénere, Roberto Iniguez nem
titkolta, hogy jobban örült
volna, ha nem hazai pályán
rendezik meg a négyesdöntőt. Szerinte ugyanis így még
nagyobb nyomás nehezedett
a csapatára. Ettől függetlenül
elégedett volt a látottakkal. –
Hatalmas bravúr, hogy két egymást követő évben itt vagyunk,
a szűk európai elitben. Biztos
voltak hibáink, sok nehézséggel küszködtünk nem csak
a négyesdöntőben, az egész
Euroliga-szezonban. A maximumot nyújtották a lányok,
mindent kiadtak magukból, ez
most ennyire volt elég. Eljött a
búcsú és talán a pihenés ideje is,
ez volt az utolsó Euroliga-mec�csem a soproni kispadon.

Roberto Iniguez
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versenyek, mérkőzések kiváló fiataljai a harmadik helyet szeÁram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
visszajelzést jelentenek az el- rezték meg az U12-es korosztály
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
végzett
Molnár
Gáz munkáról.
szolgáltatóEbben
 .   .   .  a . kor .   .   . számára
 .   .   .   . megrendezett,
06-80/440-141
osztályban viszonylag szűk azon Csaba Nemzetközi Emléktornán
UTAZÁS
csapatok
száma, akikkel meg tuMÁV
 .  .  . mivel
 .  .  . a .magyar .  .  .  .  . Fotó:
 .  . Németh
06-40/49-490-49
dunk
mérkőzni,
Péter
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
országi versenyrendszerben a
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Huszonhatodik divatgála a Liszt Ferenc Kulturális Központban

Az elemek vonzásában

2019. április 17.

A HÉT MOTTÓJA:
„A legjobb dolgok
mindig a közelünkben vannak – a
lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a
munka a kezünkben, az Igazság
ösvénye előttünk.
Ne kapaszkodjunk
a csillagok felé, de
becsüljük meg hétköznapi feladatainkat abban a biztos
tudatban, hogy a
mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a
legédesebb dolog
az életünkben.”
Robert Louis Stevenson
(skót író és költő)

A Handler-iskola nőiszabó-, fodrász- és kozmetikustanulóinak bemutatójában megjelent mind a négy természeti elem
FOTÓK: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén immár huszonhatodszor tartották meg
hétfőn a Handler szakképző iskola divatgáláját.
A Liszt-központban a fodrász-, kozmetikus- és
nőiszabó-tanulók mutatták be tudásukat.
Az elemek vonzásában témakört
választották a divatgála idei mottójának. Az esti gálán köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő,

tanácsnok, valamint Králik Tibor,
a szakképzési centrum kancellárja. Az eseményen részt vett
Horváth Vilmos, a kamara
elnöke is.

MEGYEI VERSENY
Jól szerepeltek a soproni csapatok a Doborjáni Ferenc
EGYMI-ben megtartott a Tanulásban Akadályozott Tanulók Nevelését, Oktatását Ellátó Általános Iskolák Tanulóinak XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei
fordulóján. A rendezvényre a megye öt iskolájából érkeztek négyfős csapatok. A hetedik osztályosok nyelvtanversenyét a kozmutzás Havasi Róbert nyerte meg, míg a csapatversenyben a Doborjáni Ferenc EGYMI a negyedik, a
Kozmutza csapata pedig második lett.
SEPSISZENTGYÖRGYI VENDÉGEK
A Határtalanul! program keretein belül a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum 40 diákja és 4 pedagógusa vendégeskedett Sopronban, a Széchenyi-gimnáziumban. A székelyföldi fiatalok egy hetet töltöttek városunkban, megismerkedtek a gimnázium diákjaival, majd
Sopronnal és környékével is. A sepsiszentgyörgyi diákok
mellett 40 széchenyis tanuló vett részt a programban.
NEUMANN INFORMATIKAI KUPA
Ismét soproni siker született a Neumann János Informatikai Kupán. A XX. évadát zárta az Evangélikus Pedagógiai Központ szervezésében rendezett megmérettetés. A
győztes nagyon szoros versengés után a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) háromfős csapata
lett, név szerint Csonka László, Kiss Dániel és Szekér Balázs, így egy évre az első helyezettnek járó vándorkupát
hazahozhatták. Felkészítő tanáruk Sölét-Ormos Judit volt.
DIGITÁLIS NYOMOZÁS
Nyomozás Erdélyben címmel a digitális témahét programjaihoz kapcsolódóan egy krimijátékot szerveztek a handleros diákoknak. A különleges programot megelőzte a Soproni Rendőrkapitányság munkatársainak bemutatója, ahol
hallhattak a tanulók a helyszínelésről, nyomozásról. Fontos szempont volt, hogy a feladatok során a digitális technológiát is alkalmazzák a csapatok.
SZÉP EREDMÉNYEK AZ OKTV DÖNTŐJÉBEN
Az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében a Széchenyi István Gimnázium tanulója, Lehoczky
Csilla (12.C) biológiából a 13. helyet szerezte meg, a felkészítő tanára dr. Somogyi Csilla volt. Varga Péter (12.C)
pedig kémiából végzett a 19. helyen, az ő felkészítő tanárai Kiss-Huszta Pálma és Poór Attila voltak.

›

A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző
Iskolájának nőiszabó-, fodrász- és
kozmetikustanulóinak bemutatójában megjelent mind a négy
természeti elem: a tűz, a víz, a
föld és a levegő. A diákok által bemutatott ruhákat az iskola tanulói tervezték, illetve saját maguk
varrták meg. A sminkek és a hajköltemények ugyancsak a diákok
keze munkáját dicsérték. Ez versenyt is jelentett mindannyiuk

számára, hiszen megmérették
tudásukat, kreativitásukat és
szakmai felkészültségüket. Egy
négytagú zsűri döntötte el, hogy
a különböző kategóriákban mely
tanulókat díjazza.
– A rendezvény jó alkalom
volt arra, hogy iskolánk fodrász-,
kozmetikus- és nőiszabó-tanulói bemutassák sokoldalú munkájukat és magas szintű szakmai képzettségüket, valamint
felhívja a figyelmet ezekre a

szakmákra – mondta el Kósa
Éva, az iskola igazgatója. – A
programmal a város és környéke általános iskolásainak is szeretnénk felhívni a figyelmüket
ezekre a szakmákra. Manapság
nagy szükség van a jól képzett
szakemberekre. A bemutatón iskolánk hat évfolyamának száz
diákja adott számot kreativitásáról. Ez napjainkban legalább
olyan fontos, mint az elméleti tudás.

Bravúros asztalosok
MADARÁSZ RÉKA

Összetettben a második lett a Handler-iskola fás csapata egy
szakmai megmérettetésen, ráadásul a
három fiatal közül
ketten kiemelkedő
eredményt értek el a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen is.
A napokban rendezte meg a
Soproni Egyetem a IV. Meghívásos Faipari Szakmai Versenyt,
ahova az ország minden részéről érkeztek asztalosokból és
faipari technikusokból álló csapatok. A legjobb iskolák tanulóit felvonultató mezőnyben 15
háromfős csapat mérte össze a
tudását előbb elméletből, majd
gyakorlatból is. A Soproni Szakképzési Centrum Handler-iskolájának faiparos csapata a
korábbi sikerekhez méltóan
küzdött és vette az akadályokat:
kimagaslóan a legjobb gyakorlati teljesítménnyel elnyerte a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara különdíját, összetettben
pedig 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Babos Zsolt, Kovács
Áron, Riba Tamás tanulók voltak, akiket tanáruk, Folcz Tóbiás
készített fel.
Az eredményes asztalosok
közül ketten kiemelkedő helyezést értek el a Szakma Kiváló

Folcz Tóbiás felkészítő tanár, valamint az
eredményes asztalosok (balról jobbra) Riba Tamás,
Babos Zsolt, guggol: Kovács Áron
Tanulója Versenyen is. Idén 65
szakmában közel 7.500 diák jelentkezett a megmérettetésekre. A handleros diákok a legjobb
öt között végeztek az induló 219
versenyzőből: Riba Tamás második, Kovács Áron pedig ötödik
helyezett lett.
− A verseny elődöntőit − a hagyományoknak megfelelően −
a területi kamarák szervezték
meg és bonyolították le – tudtuk meg Riba Tamástól. – A budapesti válogató már gyakorlati
részt is tartalmazott: egy asztali
tükörtartó szerkezet elkészítése
volt a feladatunk.

Akik a válogatóversenyen az
elméleti, gyakorlati és szóbeli
feladatokat is legalább hatvan
százalékosra teljesítették, mentesültek az év végi szakmai vizsgák alól. Ez mindkét versenyzőnek sikerült is. A döntőben az
asztalosok ugyanazt a feladatot kapták, mint a faipari technikusok: két nap alatt kellett elkészíteniük egy hagyományos
támlás széket. A szakma legjobbjainak munkáit számtalan
szempont figyelembe vételével
értékelte a zsűri. A tanulókat
Folcz Tóbiás faipari szakoktató
készítette fel erre a versenyre is.

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

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Robert Louis
Stevenson:
A kincses sziget

A regény a 18. században
játszódik, és a fiatal Jim
Hawkins történetét meséli el, aki veszélyes kalandokba keveredik: kalózok, vérszomjas banditák és egy elrejtett mesés
kincs rejtélye állnak a középpontban. A könyv izgalmas története, gazdag
cselekménye és halhatatlan karakterei – mint Long
John Silver – miatt a ma is
ismert romantikus kalózkép kialakítójának tekinthető. A regénynek számos
adaptációja készült, és az
általa megteremtett világ
sok más, kalóz témájú film
és irodalmi alkotás alapja.

Ez történt
Sopronban
30 évvel ezelőtt, 1989. április 8-án hunyt el Kismartonban Semmelweis Károly
nyugalmazott kormánytanácsos, a burgenlandi tartományi könyvtár egykori igazgatója. Sopronújlakon (ma: Neutal) született
1906. december 20-án.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán (www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl
részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A ’70-es években részt vett a fedett uszoda tervezésében

EKG FINOMSÁGOK

Az EKG (elektrokardiogram)
a szívműködés amolyan
elektromos térképe, melyet
négy végtagunkra és a mellkasunk pontosan meghatározott pontjaira felhelyezett
elvezetésekről készítünk egy
készülékkel néhány perc
alatt és teljesen fájdalmatlanul. Ez már mindennapi rutin vizsgálómódszer. Minden
családorvosi rendelőnek (is)
alapfelszerelése. Elkészítése,
illetve alapértékelése egyáltalán nem (csak) kardiológusi szakfeladat. Persze, érteni is kell az EKG-hoz, nem

›

elég hozzá a készülék. Világos, hogy minél többet tanul erről az orvos (és az as�szisztens), annál több hasznos információ nyerhető egy
rutinfelvételből is.
Fontos, hogy időszakosan
Önről is készüljön EKG. Annak „szalagját” kapja és őrizze is meg, hiszen a későbbiekben (akár évtized múlva)
a változás vagy éppen változatlanság igazolt dokumentáltsága perdöntő információ lehet.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 17–23.

Április 17.,
szerda

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Április 18.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Április 19.,
péntek

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Április 20.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Április 21.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Április 22.,
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Április 23.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8
órától reggel 8 óráig tart. Kivétel ez alól nagypéntek, húsvétvasárnap, húsvéthétfő, ezeken a napokon az ügyelet reggel 8 órától
másnap reggel 8 óráig van érvényben.

KERESZTREJTVÉNY

Kacskaringós úton Sopronba
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű őr az ősi
végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok,
akik már nemzedékek
óta itt élnek, és azok
is, akik elszakadtak
Soprontól.
Tessényi István 1975-ben végzett
az Erdészeti és Faipari Egyetemen, ahol faipari üzemmérnöki
diplomát szerzett. Ezt követően
a Soproni Tervező Irodában dolgozott statikus szerkesztőként.
Barátai, ismerősei csak Samnek
szólítják.
– Apám felmenői Bácskából
származnak, sajnos a mai Szerbiában már nem is létezik az a
település, ahol az egykori családi fészek volt – kezdte Tessényi
István. – Később aztán a család
Baján telepedett le, ugyanis itt
is voltak házaik és szőlőik. Változatos életpálya jellemző a család
tagjaira: dédapám nagybátyja,
Girk György pécsi püspök volt,
akit a Vaskorona-rend I. osztályú
lovagjaként IX. Piusz pápa római
gróffá nevezett ki. Dédapám,
Lakner Sándor jogot végzett,
és a 19. század végén nevezték

Tessényi István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
ki Baja város főjegyzőjének. A
családnevünket is ő magyarosította, fölvette a felesége, Tessényi Etelka családnevét. Sándor
nagyapám hivatásos katonatiszt
volt, végigharcolta az első világháborút, majd átkerült a rendőrség állományába, onnan is ment
nyugdíjba mint Baja rendőrkapitánya. A nagyanyámat Windisch
Gizellának hívták, postáskisas�szonyként harcias asszony lehetett, ugyanis a családi legendárium szerint a pisztoly mindig a
keze ügyében volt, még éjszaka

a párnája alatt is. Baja környékén abban az időben még betyár
világ volt…
– Édesapám az utolsó békeévben, 1938-ban iratkozott be

a soproni József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdőmérnöki karára – folytatta Tessényi István. – Itt ismerkedett meg az édesanyámmal,
Ullrich Etelkával, akinek a szülei a trianoni döntést követően
telepedtek át a határtól mindössze néhány kilométerre lévő
Darufalváról (Drassburg) Sopronba. Sokszor elgondolkozom
azon, hogy milyen kacskaringós
úton lettem lokálpatrióta soproni, hisz apám családja a Délvidékről, édesanyám famíliája
pedig a Felvidékről származik.
Engem pedig már ezer és egy
szál köt Sopronhoz, túl azon,
hogy itt születtem, mégpedig
a nagyanyámék lakásában, a
Móricz Zsigmond utcában.
Hogy egy még aktuálisabbat
mondjak: éppen most bontják
az 1977-ben átadott fedett uszodát, melynek tervezési munkáiban én is részt vettem. Ha valamire, akkor erre nagyon is igaz:
az egyik szemem sír, a másik
pedig nevet.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1951-ben született Sopronban.
Édesapja erdőmérnökként dolgozott a soproni
műszaki erdészetnél. Édesanyja adminisztrátor volt
az Ingatlankezelő Vállalatnál. Nóra lánya idegenforgalmi közgazdász, András fia műszaki menedzser,
az egyik legsikeresebb, nemzetközi hírű startup
vállalkozás ügyvezető–társtulajdonosa.

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 24-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Április 3-i rejtvényünk megfejtése: Copy Con koncert. Szerencsés megfejtőnk: Kovács Jánosné, Sopron, Bánfalvi út.
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Az 1, 2, 3 című dal videoklipjét már félmilliárdan látták

Fékezhetetlen Sofia

A veszteségek ajándéka

KÓCZÁN
BÁLINT

Sofia
Reyes
megállíthatatlan, a latin énekesnő ismét fantasztikus újdonsággal jelentkezett. Ezúttal két
másik elbűvölő művésszel kész meghódítani a slágerlistákat.
Sofia Reyes neve már sokaknak
ismerős lehet, ugyanis a 23 éves
mexikói kisasszony tavaly robbant be a köztudatba a nagysikerű „1, 2, 3” című dallal. A produkcióban nem kisebb nevek,
mint Jason Derulo és De La
Ghetto is közreműködött.
A felvételhez készült videoklipet azóta már félmilliárd néző
látta a YouTube-on, és a Spotify-on is közel 400 millió megtekintést generált.

sarok
MADARÁSZ RÉKA

– Az „R.I.P.” nemcsak egy dal,
hanem egy üzenet, amit mindannyiunknak hallanunk kell.
Szükségünk van bátorításra
ahhoz, hogy hátunk mögött
hagyjuk a minket visszahúzó
erőket – nyilatkozta újdonságával kapcsolatban Sofia. – Emellett hihetetlenül felemelő volt
két olyan szupernővel együtt
dolgozni, mint Rita Ora és
Anitta. Imádtam, hogy sikerült

mindhármunk kultúráját elegyítenünk egy üzenetben, amiben mind egyetértünk.
A latin behatású világhangok és elektronikus fűszerezésű riffek mellett a három
előadó a reményt, együttérzést
és örömöt leromboló erők ellen
szólal fel.
Az R.I.P-hez egy dögös videoklip is készült, amit máris
több tízmillióan tekintettek meg.

Retro slágerbomba
A „Hol van az a lány” kirobbanó sikere után az ötletgazda, DR BRS egy újabb fantasztikus slágerbombát dobott
a közönségre. Nemrég ugyanis megérkezett a Tűzvarázsló, amit ezúttal Király Viktorral hozott össze.
– Viktorral régóta ismerjük már egymást – mesélte DR
BRS. – Már korábban szerettem volna közös zenét készíteni vele, és a V’Moto-Rock számánál éreztem azt, hogy
na, ez az!
Béres Attila nemcsak elővette és leporolta Lerch István
és Demjén Ferenc egykori felvételét, hanem egy zseniális feldolgozásban hozta vissza újra az éterbe.
– Az eredeti szerzők nagyon nyitottak voltak, ennek különösen örültünk, annak meg pláne, hogy hallva az átdolgozást, áldásukat is adták – tette hozzá.
A dalhoz egy vérpezsdítő videoklip készült, amelyben vis�szatértek a nyolcvanas évek diszkódivatjához. A videóban
feltűnik Curtis és a BSW, valamint Závodi Marcel énekes–
dalszerző és Angyal András versenytáncos is.

A veszteségek és a
gyász tabutémáknak
számítanak, annak ellenére, hogy óriási szerepe lehet az életünkben
annak, hogy egy-egy
fájdalmas helyzetbe
beleragadunk-e vagy
épp ellenkezőleg: fejlődni tudunk általa.
A pszichológia poszttraumás növekedésnek nevezi a trauma után fellépő és
az abból származó fejlődést. Vagyis ha egy fájdalmas veszteségből képesek
vagyunk felállni, az fejlesztőleg hathat a személyiség- , illetve a spirituális fejlődésünkre.
– Egy érett személyiség
könnyebben meg tud küzdeni a nehezebb helyzetekkel, mert már nem kívül keresi az okokat, hanem belül,
és arra próbálja megtalálni a
választ, hogy az adott esemény miért történt az életében – tudtuk meg Radics
Bernadett gyászfeldolgozó
csoportvezetőtől. – A vesz-

Radics Bernadett
teség feldolgozását megkönnyítheti, ha elkezdünk
tanulni valami olyat, ami
érdekel minket, amitől többé válunk, amiben ki tudunk
teljesedni, illetve ha változtatunk a különböző életterületeinken. Sokan kifestik,
kirajzolják magukból a bánatot, mások lakhelyet vagy
munkahelyet váltanak.
A szakember fontosnak
tartja, hogy merjük megélni a fájdalmat. Ha álarcot hordunk, és mosolyogva azt próbáljuk meg elhitetni a környezetünkkel, hogy
minden rendben van, miközben belül haldoklunk,

›

az több szempontból is káros. Egyrészt az elfojtott érzelmek előbb-utóbb ki fognak törni valahogy, másrészt
pedig lemaradhatunk azokról az emberekről, akik egy
jó szóval, egy öleléssel rengeteget tudnának segíteni.
– Merjünk kérni és elfogadni
segítséget! – folytatta Berni.
– A család, a barátok, a segítő szakemberek, az önsegítő csoportokba járó sors
társak szeretete olyan védelmet nyújthat, mint egy puha,
meleg takaró. Azt azonban
nem szabad elfelejtenünk,
hogy mi vagyunk a saját
magunk legjobb gyógyítói.
A többiek csak támogathatnak, a problémáinkat viszont
nem tudják megoldani helyettünk. Amint elkezdünk
önmagunkkal foglalkozni,
képesek leszünk meglátni
a mindennapokban az apró
örömöket, és arra is rájöhetünk, hogy bennünk van
a gyógyulásunk kulcsa.
A gyász feldolgozásának a
folyamata egyénileg változó ideig tart, tehát ne keseredjünk el, ha lassabban
megy a felépülés, legyünk
türelmesek önmagunkkal szemben!

RÖVIDEN

Új dalban Ina Wroldsen

Itt az asztalitenisz vb dala!

Ina Wroldsen norvég énekesnő és dalszerző
már letette névjegyét az elektronikus zenei
életben. Hírnevét leginkább annak köszönheti, hogy az ő hangja hallható Calvin Harris How Deep Is Your Love című slágerében.
Most a litván dj, Dynoro vadonatúj dalában,
az Obsessedben énekel Ina.

Fiatalos lendület, pozitív erő és sokoldalúság. Ez jellemzi az április 21. és 28. közötti
budapesti asztalitenisz világbajnokság hivatalos dalát, ami a Friends címet kapta. A felvétel producere és DJ-je Lotfi Begi, aki kedvenc hazai zenekarával, az Irie Maffiával dolgozott a dalon.

Páder Petra sikerei a fővárosban

Rendkívül tartalmasan telik
Páder Petra élete a fővárosban. A soproni születésű színésznő a televízió-képernyőn is gyakran
köszön vissza, de nem felejti el, honnan indult.
– A Budaörsi Latinovits Színház társulati tagja vagyok. Itt
van a második otthonom, és az elmúlt évem is igazán színesre sikeredett – mesélte Páder Petra. – Nyáron két hetet tölthettem a Római Magyar Akadémián egy pályázat
nyerteseként, ahol egy összművészeti performatív előadást hoztunk létre. Ősszel az igazgatónk által rendezett
előadásban több nyelven énekeltem, majd következett A
Négyszögletű Kerek Erdő Mamintije, a kicsi zöld tündér.
Azóta az unokatestvérem kislánya teljes őrületben van,
zöldre kell festeni az arcát, Petrának kell szólítani, és színésznő szeretne lenni.
A soproni színésznő hozzátette, egy random összeállt csapattal létrehozták az Estihajnalka című független színházi
előadást, illetve az Alföldi Róbert által megálmodott Elektrában is szerepet kapott. Mostanában pedig a szintén soproni Böröndi Bence első rendezésének főszereplője, de egy
saját projekt is leköti energiáit.
Petrát az utóbbi időkben több országosan ismert művésszel
hozta össze az élet, de ez csak motiválja. – Nem érzem eze-
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ket olyan éles határvonalnak. A kíváncsiság motiválja mindkét oldalt.
Egy ügyért dolgozunk azonos gondolkodású és ízlésű emberekkel. Csak az számít, hogy inspiráljuk egymást, és a legjobbat nyerjük ki az anyagból és
magunkból is. Van tisztelet persze, és vágyom is a tanulásra és a folytonos fejlődésre, ezért nyitottan várom az ilyen
találkozásokat. Jó, azért nyáron Rómában Adrien Brodyval megismerkedni, az nekem is gyermeki eufória volt –
mosolygott a színésznő.
Páder Petra jelenleg két nagyjátékfilmben is feltűnik, de RTL
klubos és viasatos sorozatokban szintén akadnak munkái.
– Szeretem azt, ami most körülvesz, és szeretném, ha tovább tudnának fejlődni mind az emberi kapcsolataim,
mind a filmes, színházas munkáim – vallotta be a tehetséges művész.
Petra, ha ideje engedi, utazgat, különleges ízvilágokat fedez fel, és párjával, barátaival igyekszik kikapcsolódni. De
szülővárosáról, Sopronról sem feledkezik meg.
– Leginkább csak ünnepekkor jutok haza, illetve nyáron
igyekszem kicsit hosszabb időt tölteni a városban. Ilyenkor
általános iskolás barátnőtől gimnáziumi évfolyamtársakig
mindenhova bejelentkezem, hogy ne kopjanak ki ezek a
kapcsolatok az életemből. Végigjárom a kedvenc helyeimet,
és végeláthatatlan beszélgetésekbe kezdünk a szüleimmel.
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