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Bicajosok a Földért 

Több százan pattantak idén is 
nyeregbe a Critical Mass Sopronon

Idén is megtartják az ingyenes garantált sétákat. Szeptemberig minden hétvégén idegenvezetővel 
járhatják végig a város és a Soproni Parkerdő legszebb részeit az érdeklődők. A hosszú hétvégékre 
pedig tematikus programokat szerveznek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Séták Sopronban

A zenélés élménye

Így írok én

Sopron családi házas 
övezeteiből tavasztól 
őszig, az előre meg-
hirdetett napokon, az 
STKH Kft. elszállítja a 
házak elé kitett zöldhul-
ladékgyűjtő zsákokat. 
A társaságnál felhívták 
a figyelmet, hogy csak 
a cég emblémájával el-
látott zsákokat viszik el, 
illetve azokba kizáró-
lag zöldhulladékot sza-
bad tenni. A szállítások 
időpontját megtalál-
ják a www.stkh.hu 
oldalon.
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25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a soproni Hoffer Dobiskola. 
Az alapító, Hoffer Péter az egyik legismertebb hazai dobos, Rúzsa 
Magdi zenekarának állandó tagja. Ő sem hitte volna egykoron, 
hogy ennyire népszerű lesz a tanítványok körében az iskola.

Az Így írok én című irodalmi pályázatra 24 alko-
tással neveztek a diákok. Felvételünkön Polgár 
Anna veszi át díját Roskó Máriától,a zsűri tagjá-
tól, a pályázat megálmodójától.

Gyűjtse  
a zöldet!

Boggie ismét 
Sopronban
Hosszú idő után ismét városunk-
ban koncertezik Boggie. Az éne-
kesnő Vártam már rád turnéja 
keretében lép fel a Búgócsigában 
április 26-án. A koncert vázát a „3” 
címet viselő lemeze adja, de ter-
mészetesen az első és a második 
album kardinális dalai sem hiá-
nyozhatnak a repertoárból. Az 
énekesnő lapunknak elmondta: 
nagyon várja a soproni fellépést. 1611
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KISS JÁNOS LÁSZLÓ:  
aktív idegenvezető

A soproni turizmusban 
végzett több évtizedes fá-
radhatatlan munkásságá-
ért, a város értékeinek be-
mutatásáért, Sopron jele-
nének és történelmének 
népszerűsítéséért Sopro-
nért Emlékérmet kapott 
Kiss János László nyu-
galmazott, ám máig aktív 
idegenvezető.

KŐHIDI PÉTER:  
124-szeres véradó
Aki vért ad, életet ment, az 
élet pedig a legnagyobb 
ajándék. Ezt az önzetlen, 
soproni közösségért vég-
zett tevékenységet ismerte 
el a közgyűlés azzal, hogy 
Sopronért Emlékérmet 
adományozott Kőhidi Pé-
ter 124-szeres véradónak.

POSZTUMUSZ DÍJ BARNA FERENC MÁTÉ ATYÁNAK
A soproni hitélet és keresztény kultúra ápolásáért, a köz-
élet területén végzett odaadó, önzetlen és fáradhatat-
lan munkásságáért, a domonkos templom és rendház 
épületeinek felújítása kapcsán végzett kiemelkedő te-
vékenységéért, a város jó hírnevének hazai és nemzet-
közi szinten történő öregbítéséért a közgyűlés posztu-
musz Sopronért Emlékérmet adományozott a tavaly el-
hunyt Barna Ferenc Máté atyának.

2018-as Sopronért 
emlékérmesek

Feltárul a város gazdag történelmi múltja

Séták Sopronban

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Idén is megtartják az ingyenes garantált sétá-
kat. Szeptemberig minden hétvégén idegen-
vezetővel járhatják végig a város és a Soproni 
Parkerdő legszebb részeit az érdeklődők, a 
hosszú hétvégéken pedig tematikus progra-
mok szerepelnek a kínálatban.

A Sopron Régió Turisztikai Köz-
pont Nonprofit Kft. szeptem-
berig minden hétvégén meg-
szervezi az ingyenes garantált 
sétákat. A szombatok témája 
a soproni erdő, a hegyvidék, a 
vasárnapoké pedig a belváros.

– Az idegenvezetés során a 
résztvevők – a helyiek és az ide 
látogató turisták – megismer-
hetik Sopron belvárosának iko-
nikus látnivalóit, mindeközben 

feltárul előttük a város gazdag 
történelmi múltja is – mondta 
lapunknak Kovács-Gazdag Ni-
koletta, a kft. ügyvezető igazga-
tója. – A tavalyi visszajelzések 
szerint kedveltek a séták, ame-
lyek például az itt élőkhöz ven-
dégségbe érkezők számára is 
tartalmas időtöltést kínálnak. 
A rendezvények ingyenesek, az 
előzetes bejelentkezés viszont 
ajánlott. Ezt a 99/951–975-ös, 

a 99/951–976-os telefonszá-
mokon, illetve a sopron@tou-
rinform.hu e-mail címen lehet 
megtenni. A belvárosi séták a 
Szent György utcai Tourinform 
iroda elől, az erdei kirándulások 
a Hotel Lövértől indulnak.

Mint megtudtuk, idén lesz 
egy újdonság is: a hosszú hét-
végéken összesen hat külön-
böző tematika alapján tarta-
nak plusz sétákat. Májusban a 
fenyves erdő aljában címmel 
mutatják be a klimatikus gyógy-
helyeket, a Lövéreket. Júniusban 
megelevenedik a poncichterek 
világa. Júliusban a Tündérfeszti-
válhoz kapcsolódóan a Tündér-
ösvényen a városi parkokban, 
zöld tereken tündérek mesél-
nek majd a gyerekeknek. Au-
gusztusban pedig rendhagyó 

belvárosi séta lesz: a páneuró-
pai piknik eseményéhez kapcso-
lódva szakemberek mutatják be 
a város történelmét, felidézve 
például azt a kort, amikor Sop-
ron szabad királyi város rangot 
kapott, illetve az 1921-es népsza-
vazást is. Emellett lesz egy pán-
európai piknik élménytúra: az 
érdeklődők a kor kultikus autó-
jával – Trabanttal – utazhatnak 
a piknik helyszínére, közben 
pedig érdekes és hiteles infor-
mációkat kapnak az idegenve-
zetőtől. A meglepetésajándék 
egy piknikkosár és egy darabka 
a vasfüggönyből. Szeptember a 
szüret kezdete, így ismét visz-
szakanyarodnak a poncichterek 
világához. A decemberi rendha-
gyó séta témája pedig „Sopron a 
leghűségesebb város” lesz.

HUSZÁR JUDIT

Összeveszések és 
piszkálódás a nagy-
szünetben, lökdöső-
dés a folyosón – biz-
tosan mindenkinek 
eszébe jutnak ilyen 
képek az iskolából.  
A baj akkor kezdődik, 
ha a lökdösődéből 
elesés és sérülés, a 
piszkálódásból pedig 
rágalmazás lesz.

A hetedik–nyolcadik osztály-
ban már megjelenik és az 
egyenruhások tapasztalatai 
szerint a kilencedik évfolyam-
ban csúcsosodik az iskolai erő-
szak. – Azért ilyenkor, mert az 
új közösségek még nincsenek 
összeszokva, az erőviszonyok 
rendeződnek – mondta Kovács 
László rendőr alezredes, bűn-
megelőzési tanácsadó. – Min-
dig is létezett a probléma, de az 
utóbbi években megváltoztak a 
hangsúlyok, egyre gyakrabban 
előfordul, hogy az interneten, 
a közösségi oldalakon nyer teret 

a zaklatás. Általában arról van 
szó, hogy a fiatalok rossz szín-
ben tüntetik fel a másikat, fals 
információkat osztanak meg 
róla, ezzel pedig komoly lelki 
sérüléseket okoznak. 

Az iskolai bántalmazásnak el-
sősorban a szerényebb, csende-
sebb, visszahúzódóbb gyerekek 

az áldozatai. A szülőknek intő 
jel lehet, ha egy fiatal hirtelen 
bezárkózik, nem akar beszélni 
az iskoláról, gyakran lesz beteg, 
vagy eltitkol dolgokat. Ilyenkor 
a szakember szerint nem árt 
megkeresni az osztályfőnököt, 
és érdeklődni a benti helyzetről. 

– Fontos hangsúlyozni, hogy 
van segítség – tette hozzá Ko-
vács László. – Kollégáimmal 
folyamatosan kapcsolatban 
vagyunk a soproni általános 
és középiskolákkal, rendsze-
resen tartunk bűnmegelőzé-
si előadásokat, sokszor engem 
is megkeresnek személyesen a 
diákok vagy a szülők. A gyere-
kek általában nem tudják, pedig 
az is lényeges, hogy a BTK sze-
rint a 14–18 éves korosztály már 
büntethető, így ha egy iskolai 
konfliktus elfajul és tettlegesség 
lesz a vége, akkor annak követ-
kezményei lesznek. 

A bűnmegelőzési tanácsadó 
rendszeresen részt vesz az is-
kolai fegyelmi tárgyalásokon, 
amelyeknek szintén súlyos kö-
vetkezményei (például kizárás) 
lehetnek. Sokan csak ilyenkor 
eszmélnek rá arra, hogy amit 
tettek, az már nem az iskolai 
csíny kategória... 

Mert van segítség…
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Kovács László  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Középpontban  
a családok
BERTHA ÁGNES

Olyan életmódot alakítot-
tunk ki az elmúlt pár évtized-
ben az online térnek „köszön-
hetően”, amely nem kedvez 
a családoknak – szögezte le 
Kozma-Vízkeleti Dániel szak-
pszichológus a hétvégén Sop-
ronban rendezendő Magyar 
Családterápiás Egyesület ván-
dorgyűlése kapcsán.

Április 26–28. között a 
Liszt-központban rendezi meg 
a Magyar Családterápiás Egye-
sület 33. vándorgyűlését, amely-
nek középpontjában a családo-
kat és a gyermeknevelést érintő 
kérdések állnak. Szó lesz többek 
között párterápiáról, autista 
gyermeket nevelő, egyszülős és  
mozaikcsaládokról, szenvedély-
betegségekről, a meseterápiáról, 
a család szerepének és a hűség 
értelmezésének átalakulásáról 
is. A vándorgyűlés a szakmai kö-
zönségnek szól: szociális, egész-
ségügyi és pedagógiai területen 
dolgozó szakembereknek. – Már 
családokkal foglalkozó, illetve 
erről tanuló kollégákat célzunk 
meg a rendezvénnyel – tudtuk 
meg Kozma-Vízkeleti Dáni-
el családterapeutától, klinikai 

szakpszichológustól, a Magyar 
Családterápiás Egyesület Etikai 
Bizottságának elnökétől. – Szak-
mai nyelvezettel, de gyakorlati 
megközelítésben szólnak előa-
dásaink nemcsak egyesületünk 
tagjainak, hanem a társszerve-
zetek képviselőinek.

Az online tér megjelenése, 
a közösségi oldalak intenzív 
használata nem kedvez a csalá-
doknak, az együttélésnek, nem 
erősíti a kapcsolatok ápolását. 
– A történelemben látjuk, min-
den változás során felborult az 
egyensúly a családok életében 
is – mondta Kozma-Vízkeleti 
Dániel. – Napjainkban talán az 
online világ térhódítása a csalá-
dokat érintő legnagyobb problé-
ma, amely főként a generációk 
közti párbeszédben érezteti ne-
gatív hatását. Mivel a közösségi 
oldalak pozitív céllal jöttek létre, 
megkönnyíteni a kapcsolattar-
tást, ezért feladatunk ezeknek 
a lehetőségeknek a kiaknázása. 
Az online teret ma már sokan 
elérik, olyanok is, akik esetleg 
a beszélgetésekre nem tudnak 
eljutni, ezért alkalmazunk terá-
piát például skype-on. Egy-két 
emberöltő alatt helyreállhat a 
most felborult egyensúly.

Idén is folytatódnak a korábbi években is kedvelt garantált séták FOTÓ: NÉMETH PÉTER

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

RÖVIDEN

Giczy János 
emlékérem

Április 26-án 18 órakor 
mutatják be a Giczy Já-
nos emlékérmet a Céd-
rus Könyvkereskedés-
ben. A rendezvényen 
beszélgetést hallhatnak 
Kutas László szobrász- 
és éremművésszel, aki 
megalkotta az emlék-
érmet. Giczy Jánosról 
Sulyok Gabriella grafi-
kusművész, Kerék Imre 
költő, Pápai László ren-
dező és Winkler Bar-
nabás építész emléke-
zik meg, közreműködik 
Fodor Gábor, T. Horváth 
József, H. Nagy Cecília, 
Ulrich Judit. 

Zárva a kiállítás 
Április 26 és 28. között 
zárva lesz Sulyok Gab-
riella életmű-kiállítása. A 
szervezők várnak min-
denkit az április 28-i fi-
nisszázsra.

Megújul a kút
Elkezdődött a balfi ivókút 
felújítása, ezért a mun-
kálatok ideje alatt innen 
nem lehet vizet vinni. A 
kivitelezés a tervek sze-
rint május végéig tart. 

›
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CZIRÁKI VIKTÓRIA 

Az akut betegség vagy műtét után lábadozó, 
de haza még nem bocsátható betegek a kró-
nikus belgyógyászati osztályra kerülhetnek. 

1–3 hónap – átlagosan ennyi 
időt töltenek a betegek a Sop-
roni Gyógyközpont Krónikus 

Belgyógyászati Osztályán. A 
betegek utókezelésre kerülnek 
ide, általában valamelyik aktív 

osztályról. – A krónikus belgyó-
gyászat nem ápolási osztály, 
ezt a hozzáállást fontos tuda-
tosítani – mondta el a Soproni 
Témának dr. Hárfai Eszter osz-
tályvezető főorvos. – Az osztá-
lyunkon a betegek állapotstabi-
lizálása történik, ezen idő alatt 
a hozzátartozók fel tudnak 

készülni a nehezen mobilizál-
ható beteg otthoni fogadására. 
Állapotromlás esetén termé-
szetesen ugyanolyan orvosi 
és technikai háttér áll rendel-
kezésre, mint az aktív betegel-
látási osztályokon. Tartós ápo-
lásra szoruló betegeknek, aki-
nek egészségügyi állapota nem 
teszi lehetővé az otthonában 
történő ellátást, szociális ott-
honi elhelyezést kezdeményez-
nek. A krónikus belgyógyászati 

osztály számos különleges, a 
krónikus betegségek kezelésé-
ben hasznos modern eszközzel 
rendelkezik, például a felfekvést 
megakadályozó ággyal, Biopt-
ron lámpával és mágnesterá-
piás eszközzel. A gyógyító mun-
kát az orvosi és ápolói személy-
zet mellett gyógy tornászok, 
valamint szociális munkások, 
önkéntesek és lelkész is segíti.

A szociális munkások köz-
reműködnek a szociális 

tanácsadásban, közvetítésben 
és az ügyintézésben is. Felve-
szik a kapcsolatot a családdal, 
tájékoztatják őket az elérhető 
szociális ellátásokról, ezekkel 
kapcsolatban tanácsot adnak 
a szociális otthoni kérelmek 
benyújtásánál, de segítenek a 
gondnokság alá vétel kezdemé-
nyezésében is. Ezenfelül ajánlják 
a családsegítő intézet szolgálta-
tásait (pl. étkeztetés, házi gon-
dozás, betegágy beszerzése stb.).

Felkészülés az otthoni ápolásra

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Május első hétvégéjén ballagás, utána érettségi

Búcsú az iskolától

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Május első hétvégéjén tartják meg Sopronban a 
középfokú oktatási intézményekben a ballagá-
sokat. Városunkban 884-en érettségizhetnek.

Mozgalmas napok várnak a 
középiskolai végzős diákokra. 
Május első hétvégéjén búcsút 
vesznek az iskolájuktól, majd 
megkezdődik a nagybetűs élet 
egyik fontos állomása, az érett-
ségi. A vizsgaidőszak egészen 
június végéig tart. Írásunkban 
csokorba szedtük a ballagási 
időpontokat.

Soproni SzC Vas- és Villa-
mosipari Szakképző Iskolája 
és Gimnázium: május 3., pén-
tek 16 óra, iskola

Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakgimnázium: május 
4., szombat 11 óra, evangéli-
kus templom

Soproni SzC Fáy András 
Két Tanítási Nyelvű Gazdasá-
gi Szakgimnáziuma: május 3., 
péntek 17 óra, a szakgimnázium 
épülete előtti tér 

Berzsenyi Dániel Evangéli-
kus Gimnázium (Líceum) és 
Kollégium: május 4., szombat 
10 óra, Deák-kút

Soproni SzC Handler Nán-
dor Szakképző Iskola: május 
4., szombat 10 óra, iskola

Soproni SzC Idegenforgal-
mi, Kereskedelmi, Vendéglá-
tó Szakképző Iskolája és Kol-
légium: május 4., szombat 10 
óra, iskola 

Szent Orsolya Római Katoli-
kus Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda: május 4., szombat 
9.30, Szent György-templom

Roth Gyula Erdészeti, Faipa-
ri, Kertészeti, Környezetvédel-
mi Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium: május 
4., szombat 11 óra, Tuskó emlék-
mű (eső esetén 10 óra, GYIK)

Az írásbeli érettségiket má-
jus 3–24. között tartják. Először 

horvát, német, szerb és szlovák 
nemzetiségi nyelv és irodalom 
tárgyakból írnak érettségit a 
jelentkezők. Hatodikán, hétfőn 
a magyar nyelv és irodalom, 
kedden a matematika, szer-
dán pedig a történelem írásbe-
likkel folytatódik az érettségi. 
Csütörtökön angol, pénteken 
német nyelvből adnak számot 
tudásukról a diákok. Ezt köve-
tően jönnek sorra az egyénileg, 
pluszban választott tantárgyak.

Az emelt szintű szóbeli vizs-
gák június 5–13-a között lesznek, 
a középszintű szóbeli vizsgák 
időszaka június 17–28-ig tart. 
Sopronban az önkormányzattól 
kapott adatok szerint 884 vég-
zős diák tesz érettségi vizsgát.

A tavalyi fáys ballagás képei – jövő hétvégén már újabb diákok kötik fel a szalagot 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Hogyan készülsz  
az érettségire?

FODOR ÁDÁM:
Az osztályban tavaly töb-
ben, így én is emelt szin-
ten érettségiztem angol-
ból. Ez könnyebbség, hi-
szen így a többi tantárgyra 
jobban koncentrálhatok. A 
tételeket pedig már koráb-
ban kidolgoztuk.

TÁTRAI BENCE:
Gyakorlás- és felkészü-
lésképpen a korábbi évek 
érettségi feladatait oldot-
tam meg. Emellett készülök 
a gyakorlati vizsgára, vala-
mint az osztállyal közösen 
ismételjük át a korábbi évek 
tananyagait.

TÁLOS VIVIEN:
A kilencedik osztályos tan-
anyagtól kezdve most ismé-
teljük át a tanultakat, illetve 
közben haladunk a negye-
dikes tantárgyakkal is. Kí-
váncsian várom, hogy mi-
lyen tételeket kapunk az idei 
érettségin.

GARAB GÁBOR:
Köz le ke d é s- g é p é s ze-
ti szakgimnáziumba járok, 
és az elmúlt tanévben én 
is tettem kisérettségit. Ezt 
azért volt előnyös, mert 
megismerhettem, milyen 
feladatokra számíthatok az 
érettségin.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A besztercei (Bistrița) Andrei Mureșanu Főgimnázium magyar tagozatának harminc diákja és három 
pedagógusa látogatott Sopronba a Deák Téri Általános Iskola meghívására. Az Erdélyből érkezett 
vendégeket szerda délelőtt a városháza dísztermében fogadta dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok is.
– Ez egy viszontlátogatás, ugyanis az elmúlt évben a Határtalanul! program keretében a mi diákjaink 
is voltak Erdélyben – tudtuk meg Asbóth Imrétől, a Deák Téri Általános Iskola igazgatójától. – A 
nagyhét három napja alatt megpróbáltunk gazdag kulturális és szabadidős programot összeállítani 
a vendégeinknek, amiben szerepelt városnézés, a mi diákjainkkal együtt a fiúk-lányok bejárták a 
Ciklámen-tanösvényt, felkeresték a fertőrákosi kőfejtőt, és megismerkedtek Fraknó várával is.
 FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS.

Vendégek Besztercéről
Április 15-ével hivatalosan lezárult az év eleji fűtési sze-
zon, ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a 
szén-monoxid-mérgezések veszélye – hívta fel a figyel-
met a katasztrófavédelem. Sokan tévesen a fűtési sze-
zonnal hozzák kapcsolatba a veszélyes gáz kialakulását, 
holott létrejöttének kockázata egész évben fenyeget. A 
mérgezések nagy része a fürdőszobában történik, az ott-
honi fürdők és zuhanyzók általában kis méretű helyisé-
gek, ezért kevés bennük a levegő. A nyílt égésterű víz-
melegítők, kazánok, cirkók, bojlerek működés közben 
elhasználják a fürdőszoba levegőjét. Aki zárt ajtó mellett 
sokáig engedi a meleg vizet, és nincs semmilyen szellőzés 
a helyiségben, az életével játszik. A víz melegítése során 
mérgező gáz is keletkezik, ha nem biztosított a levegő 
cseréje, akkor a felhalmozódó szén-monoxid veszélyes 
helyzetet teremt. 
Annak érdekében, hogy megelőzzük a szén-mo-
noxid-mérgezést, fontos, hogy a fűtőeszközünket, lehe-
tőleg évenként felülvizsgáltassuk, rendszeresen elle-
nőriztetni, tisztíttatni kell a kéményeket is, de ugyani-
lyen fontos a levegő-utánpótlás, a szellőztetés. 
A biztonság növelése érdekében mindenkinek javasolják 
a megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelők beszer-
zését és beszerelését.

Maradt a veszély
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Páneurópai piknik sztorik
Április 24., szerda 15 óra, Handler-iskola 

Crescendo bérlet
Április 24. 18 óra, Liszt-központ
Tavaszi hangok – Beethoven, Haydn, Strauss és Doni-
zetti művei a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zene-
kar előadásában. Közreműködik: Simon Brigitta (szop-
rán) és Winkler Balázs (trombita), művészeti vezető: 
Kóczán Péter

Német harmonikaegyüttes koncertje
Április 24. 18 óra, Soproni Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti terem

Boldog Föld napját!
Április 24. 18.30, pedagógusok művelődési háza
Horváth-Szováti György előadása

BeszélgESsTÉK
Április 24. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Vendég Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője, aki-
vel Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigié-
nés szakember beszélget. 

Tied a világ! 
Április 25., csütörtök 16 és 19 óra, Petőfi Színház 
További időpontok: április 26. és 27. 19 óra 

Kis Könyves Éj
Április 26., péntek 14 órától, Cédrus Könyvkereskedés 
és Antikvárium 

Sear Bliss
Április 26. 19 óra, Hangár Music Garden
Közreműködik: Age of Agony, Archaic

Boggie
Április 26. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ingyenes garantált séták – erdei 
kirándulás

Április 27., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló

II. RotaRetroParty
Április 27. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

ByeAlex és a Slepp
Április 27. 22 óra, Hangár Music Garden

Papírvarázs
Április 28., vasárnap 9.30, 11 és 16 óra, Liszt-központ

Soproni gyorstalpaló
Április 28. 15 óra, Liszt Café 
Zsidó emlékek nyomában dr. Tárkányi Sándorral 

Alma együttes koncert 
Április 28. 16 óra, Belvárosi Sportcsarnok

#Orfeusz#Eurüdiké
Április 28. 18 óra, Liszt-központ, Munkácsy-terem 
Kortárs táncjáték egy felvonásban Sulyok Gabriella 
életmű-kiállításának részeként 

Animációs játszóház 
Április 29., hétfő 16 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
A részvétel ingyenes, de regisztrációköteles, a jelentkezést 
a macskako.sopron@gmail.com e-mail címen várják. 

Tánc világnapja – gálaműsor 
Április 29. 18 óra, Liszt-központ

Egészségnap 
Április 30., kedd 8 óra, megyeháza díszterme

A vörösiszap-szennyezés 
talajbiológiai vonatkozásai

Április 30. 18 óra, Soproni TIT
Dr. Winkler Dániel András docens, erdőmér-
nök előadása 

Tindia koncert és táncház
Április 30. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Így csinálom 
Zafir Mari festőművész kiállítása 
Megtekinthető április 26-ig a Várkerület Galériában

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

Fohászaim
Stekly Zsuzsa zománcképeinek kiállítása
Megtekinthető április 29-ig a Liszt-központban 

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

Schmídt Róbert életmű-kiállítása
Megtekinthető május 8-ig, Ligneum látogatóközpont 

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

EZ LESZ…Kurucz Erika országos elismerést kapott a Laborsuliért

A szeretett tanító néni

KÖVES ANDREA

Laborsuli elnevezéssel egy orszá-
gos egészségügyi pályázaton vett 
részt Kurucz Erika. A Deák Téri 
Általános Iskola tanítónője prog-

ramjával bekerült a legjobbak közé.

21 nő az egészségért elnevezés-
sel a hazai egészségügyi élet 
meghatározó alakjai összefog-
tak egészségtudatos programok 
kidolgozásáért. Ennek jegyében 
pályázatot is hirdettek hazai 
pedagógusok számára, amely-
ben az egészséges életmódra 
neveléssel kapcsolatos módsze-
reikről vártak beszámolókat. A 
legjobb pályaműveket díjazták, 
és egy kiadványban is megje-
lentették. A kiválasztottak közé 
került Kurucz Erika pályázata, 
aki húsz esztendeje tanít a Deák 
Téri Általános Iskolában.

– Pedagóguscsaládban nőt-
tem fel – kezdte Kurucz Erika. 
– Édesanyám a mai napig aktív 
középiskolai tanár. Tőle tanul-
tam meg, hogy a tananyag át-
adása kevés, a ránk bízott gyere-
kek formálása, nevelése legalább 
annyira fontos. Már gyerekként 
eldöntöttem: követni fogom őt 
a pályán azzal a különbséggel, 
hogy én a kisgyerekekkel sze-
retnék foglalkozni. Ők a legnyi-
tottabbak a világ dolgaira. Szá-
momra természetes volt, hogy 
gyermekeimet egészséges élet-
módra nevelem. Ugyanakkor 

magánemberként és pedagó-
gusként is azt tapasztalom, 
hogy a családok nem fektetnek 
kellő hangsúlyt az egészséges 
életmódra. Ezért hiszek abban, 
hogy a legfogékonyabb korosz-
tály pedagógusaként a tanórá-
kon kívül is foglalkoznom kell 
ezzel, különösen hangsúlyoz-
va az egészséges táplálkozás 
fontosságát.

Ennek jegyében született meg 
a laborsuli program, amely or-
szágos elismerést hozott számá-
ra. A Berzsenyi Dániel Evangé-
likus Líceum Öveges projektjé-
nek partneriskolai lehetőségét 
kihasználva készítette el alsó ta-
gozatos gyerekek részére labor-
óráit, ahol érdekes kísérleteket 
folytatnak az egészséges táplál-
kozás témakörében. A gyerekek 
saját szemükkel láthatják, hogy 
a „tejszínhab”, amit szép külle-
me miatt leemelnek a polcról, 

esetenként nem is tejtermék. 
Kísérletekkel bizonyítják, hogy 
a mesterséges üdítők hasonmá-
sait tízéves gyerekek is pillana-
tok alatt előállíthatják egy osz-
tályteremben is például káposz-
talé-indikátor és egy kis cukor 
segítségével. 

Erika élményteli óráit na-
gyon szeretik tanítványai: osz-
tályával rendszeresen járnak 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokra az Erdészeti Múzeum-
ba, és a NépmesePont program-
jainak is visszatérő vendégei. 
Sokat kirándulnak a Soproni 
Parkerdőben minden évszak-
ban, megfigyelve az adott idő-
szak szépségeit. 

Azt, hogy milyen jó úton 
jár Kurucz Erika, amikor az él-
ményközpontú tanításra tette 
fel a pályáját, jól mutatja, hogy 
2018-ban a megye legszeretet-
tebb tanítójának választották.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövő-
ben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olva-
sóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, 
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérde-
melték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. 
Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester 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 miért olvasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A két Mór-ház – Szent Mihály utca 9.
A Szent Mihály utca egyik 
legszebb és egyúttal legjel-
legzetesebb épülete, mely-
nek díszes, barokk kapuját 
korinthoszi csavart oszlo-
pokon álló „mór” szolgák 
tartják, innen az elnevezés 
is. Építésének pontos idő-
pontja nem ismert, vélhető-
en a 18. század első évtize-
dében építették. A kapuval 
egybekapcsolt kettős ház 
ritka szép példája a népies-
be hajló barokk építészet-
nek. Az ikerház kőkeretes 
ablakai fölötti oromzatok 
hullámos széleit angyal-
kák díszítik, csúcsain pe-
dig Szent Flórián (a tűzol-
tók védőszentje) és Szent 

Rókus (a pestisből gyógyu-
lók védőszentje) feje látha-
tó, hogy a házat se tűz, se 
pestis ne érje. Az orom-
zat közepén dús mintáza-
tú félköríves fülkében Má-
ria és Szent József szobra 
áll. Egy száz évvel ezelőt-
ti képeslap tanúsága sze-
rint a bal oldali épületben 
egy vegyeskereskedés mű-
ködött, melynek tulajdo-
nosa az 1874-ben Kabol-
don (Kobersdorf) született 
és Auschwitzban elhunyt 
Leitner Jónás volt. A mű-
emlék épület helyreállítá-
sát 1966-ban Kissné Nagy-
pál Judit vezette. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Kurucz Erika számára nagyon fontos az élményközpontú tanítás 
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Bevallom, egyre inkább fáraszt, 
ugyanakkor közeledve a május 26-
ai uniós parlamenti választásokhoz, érdekel is, hogy 
mi lesz a sorsa a hazánkkal szemben kezdeménye-
zett hetes cikk szerinti eljárásnak. Kifullad vagy eset-
leg megpróbálják egy újabb fázisba léptetni? Nincs 
kétségem, és a tények is ezt bizonyítják, a Magyaror-
szággal szembeni erők újra és újra kísérletet tesznek – 
amíg tehetik –, hogy elítéltessék országunkat, s bün-
tessék a magyar embereket, mert más a véleményük 

a migrációról, mint ne-
kik. Ebben a kérdésben 
(is) példátlan egyetér-
tés bontakozott ki itt-
hon az elmúlt években, 
s ez a szálka bizony na-
gyon böki a szemüket. 
Azt persze értem én, 
hogy Németország-
nak évente 200 ezer új 
munkaerőre van szük-
sége, de otthon nincs 
utánpótlás, ezért „im-
portra” szorulnak. Szá-
mukra lehet, hogy ké-
zenfekvő a gazdasági 
bevándorlók befoga-
dása. Lehet, de egyál-

talán nem biztos, s kérdés, hogy végül, ha egyen-
leget vonnak, „megéri-e”. Ebben a kérdésben nem-
csak én, de számos közgazdász is bizonytalan, de 
hát nincs idő elmélázni. A gyárakat és a közszolgál-
tatásokat nem lehet leállítani, fenn kell tartani a fej-
lődést, bármilyen(?) áron… 
Az is értem, hogy az egykor volt gyarmattartók lel-
kiismeret-furdalást éreznek az általuk elkövetett bű-
nökért. Gondoljuk csak el, ha igaz, hogy Francia-
ország költségvetésének 20 százaléka még mindig 
a volt gyarmatoknak köszönhető. Ők persze, hogy 
másképp állnak – legalábbis a hivatalos képvisele-
tük – bevándorlókhoz. 
Én azt is megértem, csak el nem fogadom, ha valaki 
valamilyen rosszul értelmezett filantróp szerepben 
tündököl, és nem veszi észre, hogy ezzel sokaknak, 
a többségnek okoz károkat. Mert azt azért nem árt 
ismét és ismét leírni, hogy nem a valódi menekültek 
ellen szólnak azok, akik elítélik a migrációt, féltve az 
európai kultúrát, a történelmi vallásokat, a szociális 
biztonságot. Nem, mert a menekülteket minden-
ki segíti – figyelembe véve a genfi konvenciót –, így 
Magyarország is. Amit viszont nem értek, hogy mi-
ért kell bántani azokat az embereket, akik másképp 
gondolkodnak a gazdasági népvándorlásról? Miért 
kell hamisan vádolni azt az országot – például Ma-
gyarországot –, amelynek állampolgárai védik or-
szágukat? Miért kell Európa-ellenesnek, antiszemitá-
nak, rasszistának bélyegezni őket? Különösen akkor, 
ha bárki reálisan vizsgálja a fenti, kétségkívül súlyos 
kérdéseket, fel sem merülhet benne, hogy itt valaki-
nek féltenie is kellene az életét, vagyonát, vagy bár-
milyen megkülönböztetés érné vallása vagy szárma-
zása miatt. (Igen, tudom, van egy szűk réteg, amely 
táplálja ezt a feltételezést, de őket nem lehet azo-
nosítani egy ország népével és kormányával.) Ezek a 
kártyák azonban bármikor előhúzhatók, jól hangza-
nak, „ütősek”. Én nagyon remélem, hogy május 26-a 
után véget érnek ezek a hazug és ráadásul értelmet-
len vádaskodások, s helyébe egy valódi párbeszéd 
kerül Európáról. A mi Európánkról, mert országokat 
nem lehet áttelepíteni egyik kontinensről a másikra. 
Nekünk ezer éve itt a helyünk, és még ezer évig itt 
szeretnénk és fogunk is élni.

„Remélem, hogy május 
26-a után véget érnek 
ezek a hazug és ráadá-
sul értelmetlen vádas-
kodások, s helyébe 
egy valódi párbeszéd 
kerül Európáról. A mi 
Európánkról, mert 
országokat nem lehet 
áttelepíteni egyik kon-
tinensről a másikra. 
Nekünk ezer éve itt a 
helyünk, és még ezer 
évig itt szeretnénk és 
fogunk is élni.”

Horváth Ferenc jegyzete

Értem is,  
meg nem is

Farkas Ciprián: A Lövérek ébredezik Csipkerózsika-álmából

Út- és járdafelújítások

HORVÁTH FERENC

A Villa sor és a Panoráma út fel-
újítása kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatót a lövéreki útrekonst-
rukciókról dr. Fodor Tamás pol-
gármester és dr. Farkas Ciprián, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője, tanácsnok. A program 
776 millió forint kormányzati 
támogatásból valósult meg.

– Érdemben befejeződtek a 
Modern Városok Program nagy 
lövéreki útfelújításai – jelentette 
ki dr. Fodor Tamás. – A kormány 
finanszírozásában 4600 négy-
zetméter burkolat (út és járda) 
újult meg 7300 méter hosszan. 
Új szegélyek épültek, valamint 
kialakítottak 10 új parkolót is. 
Már korábban elkészült a Lövér 
kerékpárút, amely 5571 méter 

hosszú, és szintén a körzetben 
valósult meg az Egeredi úti 
csomópont kialakítása, új bur-
kolattal, a közvilágítás felújítá-
sával, vízelvezetéssel, gyalogos-
átkelőhellyel, parkosítással. 

A polgármester emlékezte-
tett: a fejlesztések nem csu-
pán az itt élőknek jelentenek 
könnyebbséget, de a turizmust 
is szolgálják. Dr. Fodor Tamás 
kiemelte, Sopron jelenlegi fej-
lődése csupán a két világhá-
ború közötti időszakkal mér-
hető össze.

Dr. Farkas Ciprián felidézte: 
a Lövérek fejlesztése korábban 
elmaradt, de már ébredezik 

Csipkerózsika-álmából köszön-
hetően a Lövérek Programnak, 
amelynek része volt a most 
jelképesen átadott Villa sori 
és Panoráma úti felújítás is. A 
képviselő köszönetet mondott 
a lakosságnak a kivitelezés idő-
tartama alatt tanúsított türel-
méért, és kérte, hogy az autó-
sok óvatosan közlekedjenek a 
felújított utakon, mindannyi-
unk biztonsága érdekében. Ezt 
követően arról is beszélt, hogy 
ez a városrész ugyanolyan iko-
nikus része Sopronnak, mint a 
Belváros, ezért fontos, hogy lé-
pést tartson a város általános 
fejlődésével.

A holokauszt magyarországi 
áldozataira, ezen belül 1860 
soproni zsidó polgárra emlé-
keztek április 16-án, a holo-
kauszt magyarországi áldoza-
tainak emléknapján a papréti 
holokauszt emlékműnél. – Imá-
ink és fohászaink örök érvé-
nyűek – mondta Büchler And-
rás, a Soproni Zsidó Hitközség 
elnöke, majd arról szólt, hogy 
elhagyatott zsinagógák több 
helyütt is vannak, de Sopron 

a tekintetben különleges hely, 
hogy az itteni zsidó közösség 
a város vezetésében partne-
rére talált. 

– Az, hogy ebben a városban 
75 évvel az itt történt borzal-
mak után fejlődhet egy zsidó 
közösség, úgy, hogy a város ve-
zetősége és közössége egyaránt 
lehetőségének érzi, hogy együtt 
épüljön, fejlődjön, gondolkod-
jon velünk, az igazi csoda – tette 
hozzá Büchler András.

A megemlékezés záróaktusa-
ként a város és az önkormány-
zat nevében dr. Fodor Tamás 
polgármester, dr. Simon István 
alpolgármester és Barcza Attila 
országgyűlési képviselő helye-
zett el koszorút a Kutas Lász-
ló szobrászművész által készí-
tett emlékműnél. A megemlé-
kezésen jelen volt és Büchler 
Andrással együtt koszorúzott 
Léderer Gertrúd soproni holo-
kauszt-túlélő is. 

Emlékezni és emlékeztetni

Léderer Gertrúd és Büchler András FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

FELÚJÍTOTT UTAK A LÖVÉREKBEN:
A Lövérek program keretében az alábbi soproni utakat, járdá-
kat újították fel a szakemberek: Lánzséri út, Károlymagaslati 
út, Villa sor, Lövér körút (összesen 2300 méter hosszan), Vá-
rosligeti út, Felsőbüki Nagy Pál utca járdája 530 méter hosz-
szúságban, Panoráma út 850 méteres szakasza, József Attila 
utca 380 méteren, Vasvári Pál utca 500 méteren, Tulipán köz, 
Berzsenyi utca, Citadella parkoló és járda, valamint tíz parkoló.

A szakképzés megújítása érdekében 2020 szeptembe-
rében a mostani szakgimnáziumok ötéves technikum-
má, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző is-
kolákká alakulnak – jelentette be Pölöskei Gáborné, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára. A szakképzési rendszernek meg kell felelnie 
a negyedik ipari forradalom kihívásainak, cél a lemor-
zsolódás csökkentése, valamint új ösztöndíjrendszert 
is kialakítanak. Az államtitkár kiemelten fontosnak ne-
vezte, hogy a szakképzésben karrierlehetőséget lássa-
nak a tanulók, illetve a szülők. A gazdaság fejlesztésé-
hez minőségi munkaerőre van szükség, és ehhez minő-
ségi képzést kell nyújtani.

Megújuló szakképzés

RÖVIDEN

Elektromos 
buszok

A kormány háromezer 
elektromos busz be-
szerzését támogatja, il-
letve finanszírozza eb-
ben a ciklusban – közöl-
te a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. 
Gulyás Gergely elmond-
ta: céljuk, hogy a hazai 
gyártásból a lehető leg-
több buszt lehessen biz-
tosítani, valamint hogy a 
tömegközlekedést sike-
rüljön „átállítani” elekt-
romos buszokra.

Már elmúlt  
– fotókiállítás

Griechisch Tamás (la-
punk munkatársa) Már 
elmúlt című kiállításá-
nak megnyitóját április 
26-án 18 órakor tartják 
a Torony Galériában. 
Köszöntőt mond Ujvá-
ri Gábor fotóművész, a 
tárlatot pedig Magyar 
Mónika grafikusmű-
vész nyitja meg. A ki-
állítás május 10-ig hét-
főtől csütörtökig 15–18 
óra között látogatható.

›

A felújított Lövér körút egy szakasza FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Az útfelújításokról dr. Fodor Tamás polgármester 
és dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, 
tanácsnok tartott tájékoztatót FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Az STKH az előre meghirdetett időpontban szállítja el a zsákokat

Zöldhulladékból komposzt

A gyerekek jövőjéért

P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

 Idén is  
elszállítja a 
házak elé 

kitett zöldhulladékot 
az STKH Kft. Sopron 
családi házas öveze-
teiből tavasztól őszig, 
az előre meghirdetett 
napokon viszik el a 
gyűjtőzsákokat.

Ilyenkor tavasszal különösen 
időszerű foglalkozni a zöldhul-
ladékkal. A szolgálató, a Sopron 
és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási (STKH) 
Kft. idén is megszervezi a ker-
tekből összeszedett zöldulladék: 
fa, bokornyesedék, apró gallyak, 
lenyírt fű, falevelek elszállítását.

Az időpontokról, illetve a vá-
rosrészek felosztásáról részle-
tes információk a www.stkh.hu 
oldalon találhatók. A követke-
ző szállítási időszak május ele-
jén kezdődik, ezt követően no-
vemberig minden hónapban 
elviszik a házak elé kihelyezett 
zsákokat. A társaságnál felhív-
ták a figyelmet, hogy csak a cég 
emblémájával ellátott zöldhul-
ladékgyűjtő zsákokat gyűjtik 
össze, illetve azokba kizárólag 
zöldhulladék kerüljön.

A 170 literes zsák 220 forin-
tért vásárolható meg a Harkai 

úti ügyfélszolgálati irodában. 
(Az STKH Állomás utcai zöld 
boltja korábban már bezárt). 
Itt például papírt, műanyagot, 
hungarocellt gyűjtő zsákokat is 
beszerezhetünk.

Azok, akiknél nagyobb meny-
nyiség gyűlik össze, a Harkai 
úti komposztálótelepen is le-
rakhatják a zöldhulladékot. A 
soproniak évente hatszor, al-
kalmanként legfeljebb 300 kilo-
gramm mennyiséget rakhatnak 

le ingyenesen. A telepen a lak-
címkártya bemutatása után kö-
vetni kell a személyzet útmu-
tatását, és a hulladékot saját 
magunknak kell lerakni. A be-
gyűjtött avarból komposztot ké-
szítenek, amelyet a lakosság is 
megvásárolhat. A nyári időszak-
ban a Harkai úti telep hétfőtől 
péntekig 10–18 óra, szombaton 
pedig 8–16 óra között tart nyit-
va. Telefonszám: 99/315–283. Az 
STKH tájékoztatásában felhívta 

a figyelmet arra is, hogy a zöld-
hulladék gyűjtésével védjük a 
környezetet és a levegőt is, hi-
szen azt így nem kell elégetni a 

kertben. Nem mellesleg sokkal 
kevesebb zöldhulladék kerül az 
erdők szélére, elhagyatott terü-
letekre, utcákra.

KÖVES ANDREA

Öt évvel ezelőtt ala-
kult meg Sopronban a 
Mosható Pelenka Klub 
olyan anyukák össze-
fogásának köszönhe-
tően, akiknek nagyon 
fontos, hogy környe-
zettudatosan éljenek.

– Nyolc évvel ezelőtt, amikor 
várandós lettem a fiammal, 
elhatároztam, hogy mosható 
pelenkát használok, amivel 
akkoriban Sopronban talán tel-
jesen egyedül voltam – mesélte 
Garai-Csóka Ilona, a klub alapí-
tója. – Néztek is nagyot az orvo-
sok és a védőnők, amikor egy-
egy vizsgálatnál látták a fiamon. 
Mégis általuk kötötték össze 
az érdeklődők annak idején a 
nevemet a mosható pelenká-
val, mindenkit hozzám kezdtek 

irányítani. Nem sokkal később 
megszületett a lányom, nála is 
egyértelmű volt, hogy mosható 
pelenkát használok.

A klub tagjai bólogatnak, 
mint mondják: a mosható pe-
lenka egészségesebb, mert nem 
tartalmaz kemikáliát, szellőzik, 
használata nem bonyolult. Rá-
adásul nagyon szépek ezek 
a modern mosható pelusok. 
Fontosnak tartják, hogy hasz-
nálatával óvják a környezetet, 
hiszen egy eldobható pelenka 
550 év alatt bomlik le, és egy 
átlagos kisbaba 8 méter magas 
hegynek megfelelő pelenka ku-
pacot termel egy év alatt. Ilo-
na öt évvel ezelőtt rájött: egy-
re több kismama veszi mindezt 
észre, őket összefogva alakult 
meg a klub.

– Nem csupán a pelenkahasz-
nálatban vagyunk környezettu-
datosak – mondta Fenyvesiné 
Csintalan Eszter, a klub vezetője 
a szokásos szerdai találkozásuk 

alkalmával, miközben kétéves 
kisfia ott ficánkolt az ölében. 
– Nem használjuk az ismert 
márkájú mosószereket, ame-
lyek számos felesleges adaléka-
nyagot tartalmaznak, helyette 
például mosódiót, mosószódát 
alkalmazunk. A háztartásban 
is igyekszünk vegyszermentes, 
környezetbarát alternatívákat 
használni.

A klub tagjai szelektíven gyűj-
tik a szemetet, figyelnek arra, 
hogy minél kevesebb legyen a 
hulladék, így például nem hasz-
nálnak nejlonzacskókat, alufóli-
át, műanyag szívószálat. Ameny-
nyire lehet, tudatosan figyelnek 
az adalékmentes, kevésbé cuk-
ros, sós táplálkozásra.

Aki kíváncsi a Soproni Mos-
ható Pelenka Klub tevékeny-
ségére, azt szeretettel várják a 
tagok minden hónap első szer-
dáján délelőtt 10 órától a Máltai 
Szeretetszolgálat Széchenyi téri 
klubhelyiségében.

Zöld Sopron

A lakosság évente hat alkalommal ingyenesen rakhatja le a zöldhulladékot a Harkai úti telepen  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A Soproni Mosható Pelenka Klub tagjai minden hónap első szerdáján 
találkoznak  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

A MÁJUSI SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK:
Bánfalva, Ibolya lakótelep, Brennberg, Görbehalom: május 6., 
Lövérek: május 7., Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep, Gol-
gota: május 13., Aranyhegy, Ravazd utcai lakótelep, Pihenőke-
reszt, Balfi utca, Belváros: május 14., Kurucdomb, Deák tér, Kő-
faragó téri lakótelep: május 20., Virágvölgy, Jereván lakótelep: 
május 21., Ágfalvi lakótelep: május 27., Sopron-Balf: május 28.

ZÖLD HÍREK

Halfogási 
tilalom 

Újabb hat halfaj fogási 
tilalma kezdődött a kö-
zelmúltban: a garda, a 
domolykó, a paduc, a 
szilvaorrú keszeg, a jász-
keszeg, valamint a már-
na fogására vonatkozó 
korlátozás május 31-ig 
tart – közölte a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal. Emlékeztet-
nek, hogy április 30-ig 
érvényben marad a há-
rom ragadozó halfaj – a 
fogassüllő, a balin és a 
sügér – fogási tilalma is.

Durvább 
pollenszezon

A klímaváltozás hosz-
szabb és erősebb pol-
lenszezont hoz. Húsz 
év adatai alapján úgy 
tűnik, hogy a pollenal-
lergiások rosszul járnak: 
ahogy melegszik az idő, 
kitolódik a pollensze-
zon, és az allergén pol-
lenek koncentrációja is 
növekszik. Ráadásul ez 
a trend az egész világon 
megfigyelhető.

Asztmát okoz  
a kipufogógáz

Évente négymillió aszt-
más megbetegedést 
okoz a gyermekek kö-
rében a közúti jármű-
vek szennyezőanyag-ki-
bocsátása a világon, 
ez az összes eset 13 
százaléka.

›
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A Petőfi Színházat meghívták az országos programba – a nézőtéren 27 iskola 1721 tanulója

Puncspancs és Kövek diákoknak
A Minden gyermek 
juthasson el szín-
házba! című országos 
kormányzati kezde-
ményezés most induló 
kísérleti programjába 
meghívták a Soproni 
Petőfi Színházat. 

A teátrumban májusban A 
pokoli puncspancs és a Kövek 
című előadást négy tankerület 
27 iskolájának 1721 diákja tekint-
heti meg ingyen, úgy, hogy az 
utaztatásukat is az intézmény 
biztosítja.

Ezt a programot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és 
a Magyar Művészeti Akadé-
mia dolgozta ki, amely által a 
közoktatásban minden, az 1–8. 
évfolyamon tanuló diák éven-
ként egyszer ingyenes színházi, 
cirkuszi és komolyzenei kon-
certre, valamint táncelőadásra 
tud eljutni. Ennek a kezdemé-
nyezésnek az idei Lázár Ervin 
pilot projektjébe kapott meg-
hívást a Soproni Petőfi Szín-
ház, a Fővárosi Nagycirkusz, 
a Magyar Színház, a Kapos-
vári Csiky Gergely Színház, a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színház és a békéscsabai Jókai 
Színház. Ez annak is köszönhető, 
hogy a soproni teátrum élen jár 
az országban a színházi neve-
lési programjának eredménye-
ivel, jó a kapcsolata az iskolák-
kal, s így sok fiatal látogatja az 
előadásokat.

Májusban négy tankerületből 
(soproni, sárvári, győri, szom-
bathelyi) érkeznek diákok a 
program keretében a színházba. 

Az alsósok május 8-án és 9-én A 
pokoli puncspancs című zenés 
mesejátékot tekinthetik meg, 
míg a felsősöknek május 29-én, 
30-án és 31-én a Kövek című 
zenés tanjátékot játsszák el.

A pokoli puncspancs
Izgalmas versenyfutás az idő-
vel: szilveszter délután öt órától 
éjfélig csupán hét óra áll ren-
delkezésére a két elvetemült 

varázslónak – dr. Lidérczy Bel-
zebubnak és nénikéjének, 
Tyrannja Vampiriának –, hogy 
beváltsa a Sátánnak tett ígé-
retét, és ezer csapást zúdít-
son a világra. A fölöttébb káros 
páros kifürkészésére két esendő 
kémet küld házukba az Álla-
tok Nagytanácsa: Maurizio di 
Maurót, a butácska, ám annál 
beképzeltebb kandúrt és Krakél 
Kareszt, a varjút.

Kövek 
Egy krimi kamaszokról kama-
szoknak. Egy izgalmas előadás 
két srácról, akiknek történeté-
ben összemosódni látszanak a 
gyermeki játék és a felelőtlen 
tett határai. Az előadás – ausztrál 
eredetiből Békés Pál fordítását 

felhasználva – megtörtént ese-
tet dolgoz fel, s két kallódó srác 
céltalannak látszó világába vezet 
el bennünket. A fiúk – kalandra 
vágyva – unalmukban köveket 
hajigálnak egy felüljáróról az 
autópályára, s „telitalálatuk” egy 
családapa halálát okozza.

ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK 
A QR-KÓDOKKAL ELÉRHETŐ 
WEBOLDALAKON, VIDEÓKBAN

PROGRAM-
AJÁNLÓ

2019. ÁPRILIS 24.

Anyák napi programok 
a fertőrákosi kőfejtőben
Színes anyák napi családi programkavalkád 
várja az érdeklődőket május 4-én és 5-én 
délelőtt tíz órától délután háromig a Fertőrá-
kosi Kőfejtő és Barlangszínházban.

A hagyományos Barlangoló 
program keretében a Soproni 
Petőfi Színház jelmezes művé-
szeinek, Savanyu Gergely-
nek, Molnár Anikónak és Ács 

Tamásnak a vezetésével mind-
két napon délelőtt tíz, tizenkettő 
és tizenhárom órakor járhatják 
be a Fertő-táj 7 csodájának is 
nevezett területet a látogatók. 

Pötyi Bohóc május 4-én fél 
12-kor és 15 órakor tart műsort 
a gyerekeknek. Mimi és Zizi 
tavaszmanó kalandjai címmel 
május 5-én fél 12-kor és 15 órakor 
mesejáték szórakoztatja a néző-
ket. Mindkét napon lesz arcfes-
tés, lufihajtogatás, kosárfonás, 
kerámiafestés, fonalgrafika. A 
program a kőfejtő–témapark 
belépőjegyével látogatható.

ÍZELÍTŐ

Utolsó Soproni gyorstalpaló
Az utolsó tavaszi Soproni gyorstalpaló május 19-én dél-
után három órakor indul a Liszt-központ elől. A nagyon 
népszerű program keretében az érdeklődők hatvan–ki-
lencven perces séták keretében ismerhetik meg a telepü-
lést, értékeit, épületeit, utcáit, tereit, rejtett zugait. 

›

Óriástársasok, népzene, 
színes, változatos prog-
ramok várják a kicsiket és 
a nagyokat a Liszt Ferenc 
Kulturális Központ Nép-
mesePontjában május 26-
án délután négy és este hat 
óra között.
Az ingyenes rendezvényen 
Árnyas mesefa címmel a 
soproni teátrum színitano-
dájának tagjai mesélnek a 
gyerekeknek, akiket színe-
zési lehetőségek, társasjá-
tékkuckó és sok meglepe-
tés is vár.

Gyereknap a NépmesePontban

A pokoli puncspancs: Savanyu Gergely, Szélyes Ferenc és Molnár Anikó 

Kövek: előtérben Papp Attila és Ács Tamás
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A remény évada a 
Soproni Petőfi Szín-
házban! Lehár, Ibsen, 
Márai hősei együtt. 
Álmok, vágyak, hit, 
történelem műfaji 
sokszínűségben. 
Bemutatkoznak az 
előadások. 

A remény évadaként hirdeti 
meg a Soproni Petőfi Szín-
ház a 2019/2020-as szezon-
ját, amelynek első bemutatója 
októberben Lehár Ferenc A víg 
özvegy című nagyoperettje 
lesz. A bérletmegújítás április 
1-től május 31-ig tart. A felnőtt 
bérletben láthatják a nézők A 
víg özvegy nagyoperettet, a 

Peer Gynt című drámai költe-
ményt, a Zenta, 1697. rockope-
rát, A gyertyák csonkig égnek 
című világhírű Márai Sándor 
műből készült színpadi játé-
kot, a Sopron Ba lettől a Stabat 
Matert és a Teréz anya életéről 
szóló musicalt, a Kiálts a szere-
tetért! című előadást.

Szarka Gyula – Szálinger 
Balázs: Zenta, 1697. 
– rockopera
Hangrobbanás az ország leg-
jobb énekeseivel, Szarka Gyula 
kiváló zenéjével és Szálinger 
Balázs költői szövegeivel. Tisz-
telet egy nagy haditett előtt, 
amely 1697. szeptember 11-én 
történt, s a világtörténelem 
egyik jelentős eseményévé vált. 
A Savoyai Jenő által vezetett 

egyesült keresztény seregek 
Zenta határában meghatározó 
csatát nyertek a török haderő-
vel szemben – miközben a tör-
ténet szerint a szerelem isten-
nője sem tétlenkedett…

Lehár Ferenc:  
A víg özvegy 
– nagyoperett
Sopron díszpolgárának, Lehár 
Ferencnek a legismertebb műve 
több mint száz éve járja diadal-
útját. Halhatatlan, fülbemászó 
melódiái – a Vilja-dal, a Bamba, 
bamba gyászvitéz, a Griset-
te-kánkán és a Csak a nő címűek 
– remekül illenek a humorosan 
romantikus szerelmi történet-
hez, amelynek a végén még 
egy ország is megmenekülhet 
a csődtől. A színpadon a soproni 

társulat kedvelt tagjai és az ope-
rett nagyágyúi szórakoztatják a 
közönséget.

Márai Sándor:  
A gyertyák csonkig 
égnek – színpadi játék
Mi történt negyven évvel ezelőtt 
egy fontos napon? Mit kell tisz-
táznia egymással két barátnak, 
amikor indulatoktól, leszámolási 
vágytól sem mentes viták köz-
ben mindig elfogynak és csonkig 
égnek a gyertyák? Vádak és véde-
kezések, lelkek titkai a magyar 
irodalom kiemelkedő írójától. 

Demcsák Ottó – Alekszej 
Batrakov: Stabat Mater 
– táncjáték
Táncjáték fúziós elemekkel a 
világ leghíresebb és legismertebb 

Mária-himnuszára, amelyet 
mintegy száz szerző zenésített 
meg az évszázadok során. A Sop-
ron Balett előadásának különle-
gessége, hogy rajta keresztül a 
nyugati és a keleti keresztény-
ség szemszögéből is rátekint-
hetünk a gyermeke elvesztése 
fölött érzett anyai fájdalom örök 
emberi mivoltára. 

Kemény Gábor – Kocsák 
Tibor – Miklósi Tibor – 
Baróthy Péter: Kiálts a 
szeretetért! – musical
A Kalkuttai Teréz anya élet-
történetét feldolgozó előadás 
vádirat a közöny, a részvétlen-
ség és a gátlástalanság ellen, s 
egyúttal himnikus hangú meg-
szólalás az emberi szóért és tet-
tért, a szükségben szenvedők 

megsegítéséért. Teréz anya 
szavai minden ember számára 
érvényes életcélt jelölnek meg: 
„Vegyünk el mindennap egy 
cseppet a szenvedés végtelen 
óceánjából!”.

Henrik Ibsen: Peer Gynt 
– drámai költemény
Peer Gynt állandóan úton van, 
hogy sehová se kelljen megér-
keznie. A felnőtté válás drámája 
ez, az útkeresésé, az elszalasz-
tott lehetőségeké, a szem elől 
tévesztett céloké – az „örök 
kamasz” álmairól. Mert álmok 
nélkül nem élhet az ember, de 
kizárólag csak álomvilágban 
sem. A darab önmagunk meg-
ismerésének nagy kalandjá-
ról szól – fiataloknak, idősek-
nek egyaránt.

Bemutatkoznak a remény évadának előadásai – Lehár, Ibsen és Márai nyomában 

Álmok, vágyak, hit, történelem 

Miaú címmel Sólyom Tamás 
és a Bábrakadabra Bábszínház 
előadását tekinthetik meg a 
kicsik május 12-én délelőtt fél 
tízkor, tizenegy és délután négy 
órakor a Liszt Ferenc Kulturális 
Központban. 

A pöttömszínházi zenés 
bábelőadás ezúttal az álla-
tok világába kalauzolja a leg-
kisebbeket és szüleiket. Fel-
bukkan egy kutya, kakas, egér, 
méhecske és természetesen egy 
macska. Szutyejev híres mese-
könyvéből készült a 25 perces 
zenés játék, ami után babák 
és szüleik kezükbe is foghat-
ják a játszó állatokat, megszó-
laltathatják a hangszereket, 

megsimogathatják a kelléke-
ket és megismerhetnek furcsa 
tárgyakat. Az előadás során fel-
csendülő zenéket és dalokat 
Sólyom Tamás írta és játssza.

Tied a világ! – jegyek válthatók

Anyajegy címmel felnőt-
teknek szóló bábelőadást 
tekinthet meg a közönség 
május 9-én este hat óra-
kor a Liszt Ferenc Kulturá-
lis Központban. 
A Vaskakas Bábszínház 
produkciója felnőtteknek 
készült. Szabó T. Anna 
szövegei Markó-Valentyik 
Anna előadásában a szüle-
tésről és halálról, anyákról 

és gyerekekről, férfiakról 
és nőkről szólnak. 
„Döbbentem tapasztalom, 
hogy hiába vagyok a köze-
pén az életemnek, hiába 
vagyok én a Mama, még-
sem vagyok az a nagy és 
mindenható lény, akinek 
annak idején az éppen eny-
nyi idős szüleimet láttam. 
Felnőtt vagyok, de nem va-
gyok eléggé erős”.

Bábjáték felnőtteknek

Miaú és a kutyus

KEDVEZMÉNYEK 
A bérletmegújítás időszakában új bérletek is válthatók a jelenleg szabad ülőhelyekre. Aki eb-
ben az időszakban váltja meg bérletét, az ötven százalék kedvezményre jogosult a barlang-
színház Amadinda35 koncertre vásárolt jegyek árából. Egy megváltott bérlettel két kedvez-
ményes jegy igényelhető. A kedvezmény május 31-ig vehető igénybe. Új bérleteket lehet vá-
sárolni június 1-től az adott bérlet első előadásáig.

RÉGI-ÚJ KEDVENCEK 
A következő színházi évadban a Soproni Petőfi Színház társulatának kedvelt tagjaival együtt 
találkozhat a hűséges közönség Eperjes Károllyal, Szilágyi Tiborral, Mikó Istvánnal, Szolnoki 
Tiborral, Zsadon Andreával, Domoszlai Sándorral, Füredi Nikolettel, Vastag Tamással, Kisfaludy 
Zsófiával, Stéphanie Schlesserrel, Szomor Györggyel, Békefi Viktóriával, Nagy Gáborral, Horányi 
Lászlóval, Kósa Zsolttal, Gál Tamással, Szélyes Ferenccel, Benedekffy Katalinnal és Vörös Edittel. 

Hatalmas sikerrel, nagy érdeklődés mellett sze-
repel a Petőfi Színház műsorán a Tied a világ! 
című látványos, zenés társasjáték, amely az Il-
lés zenekar pályafutása előtt tiszteleg. A bérle-
tes előadásokra korlátozott számban még je-
gyek válthatók. 

Az előadás egy fergeteges 
házibulival tiszteleg az Illés 
zenekar pályafutása előtt. 
A színpadon Feke Pál, Vas-
tag Tamás, Mikó István, De-
meter Helga, Savanyu Ger-
gely, Papp Attila és Ma-
rosszéki Tamás látható, 
ők éneklik a legendás slá-
gereket. Feke Pál – aki az 

eredeti, játékszínes pro-
dukció rendezőjének és a 
librettó írójának, Szente 
Vajknak a munkáját mű-
vészeti vezetőként állít-
ja a színpadra – választot-
ta ki és állította össze azt a 
csapatot, amely az ország 
legnagyobb színházi buliját 
varázsolja Sopronba.

Benedekffy Katalin

Vörös Edit és Domoszlai Sándor Vastag Tamás Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor

Gál Tamás Szélyes Ferenc Szilágyi Tibor Eperjes Károly Füredi Nikolett

A történet: Egy lakásavató bulit megrendezni nagy büsz-
keség, nagy öröm, nagy munka… De nagy csalódás, ha 
a meghívottak nagy része el sem jön...! A mi házigaz-
dánkkal pontosan ez történik, de a legjobb barátok vele 
is ott vannak élete meghatározó pillanatában. Főhőse-
ink dalra fakadnak, és a nehezen induló lakásavatót egy-
szeriben fergeteges koncertté változtatják. Felcsendül-
nek az Illés zenekar legnagyobb slágerei, többek kö-
zött a Ne gondold!, az Amikor én még kissrác voltam, 
a Rock and Roll Rézi, az Utcán, a Good bye London, a 
Little Richard…

Az előadás a Zikkurat Színpadi Ügynökség és Rosta Mária producer, vala-
mint a Melody Kft. engedélyével a Soproni Petőfi Színház és a dunaújváro-
si Bartók Kamaraszínház koprodukciójában jön létre.
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Színes programokkal, világsztárokkal, népszerű előadókkal, 
egyedülálló zenés és táncos produkciókkal várják a néző-
ket a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház nyári szezon-

jában. Fellép a dzsessz–funk jeles képviselője, az Incognito 
együttes, érkezik a női basszusgitárosok csillaga, Nik West és 
újdonságként Dohnányi Ernő előtt is tisztelegnek tízelőadá-
sos komolyzenei koncertsorozattal.

A nyári barlang-
színházi szezont 
június 2-án a Sop-
roni Szimfoniku-
sok úgynevezett 
Ötórai  hangoló 

koncertje nyitja újdon-
ságként. A kamaraze-
nekar Dohnányi Ernő 
világhírű zeneszerző, 
karmester, zongoramű-
vész, pedagógus tiszte-
letére – aki egyébként a 
barlangszínházat mint 
kulturális helyszínt fel-
fedezte – koncerteket 
tart egész szezonban, 
összesen tízszer. Liszt, 
Mozart, Haydn, Boro-
din, Ravel, Schubert és 
természetesen Dohná-
nyi művei is felcsen-
dülnek majd ezeken az 
alkalmakon.

A következő hétvégén, 
június 9-én érkezik a ját-
szóhelyre az ExperiDance 
Revans című produkciója. 
Másnap a Budapest Jazz 

Orchestra Ella 100 című 
nagy műsora várja a 
nézőket, Malek Andrea, 
Tóth Vera és Náray Erika 
énekesekkel együtt. Ők 
Ella Fitzgerald előtt 
tisztelegnek.

SopronDrum
A második Sopron-
Drumra – amely Euró-
pában egyedülálló ütős-
fesztivál – ismét zenész-
csillagok érkeznek és 
koncerteznek. A nyár 
legnagyobb szenzáció-

jának ígérkezik a Nik West 
Band szereplése június 16-án 
este nyolckor a fertőrákosi 
barlangszínházban. A világ 
egyik legjobb női basszusgi-
tárosa játszott Prince zene-
karával, Dave Stewarttal az 
Eurythmics-ből, énekel, 
zenét szerez, progresszi-
vitása, ereje határtalan. A 
„funk Lady Gagájának” és 
a „női Lenny Kravitznek” 
is hívják. A fergetegesnek 

ígérkező bulin koncertet ad 
zenekarával, valamint a két 
másik sztárral, Dennis Cham-
bers-szel és Tommy Campbel-
lel. Ők ketten a világ dzsessz-
életének kiemelkedő dobosai, 
hangszereik géniuszai, s hosz-
szú pályafutásuk alatt először 
világszenzációként közösen 
lépnek színpadra Fertőráko-
son. Ez műfajtörténeti pilla-
nat is lesz.

Mindketten tartanak kurzu-
sokat az érdeklődőknek, csak-
úgy, mint a világ egyik legismer-
tebb marimbaoktatója, Gordon 
Stout. A fesztivál klasszikus 
zenei csillaga az amerikai Ithaca 
College professzora, zeneszer-
zője. Munkássága elismerése-
ként az amerikai ütőhangsze-
res társaság, a Percussive Arts 
Society 2012-ben ünnepélyes 
keretek között beválasztotta a 
Hall of Fame-be, a hírességek 
csarnokába. Most három napig 
Sopronban tőle tanulhatnak a 
fiatalok marimbázni.

A fesztiválra érkeznek 
modern zenei stílusok képvise-
lői is: Michael Schack, az elekt-
romos dobolás legelismertebb 
képviselője osztja meg tudását 
egy workshopon a fiatalokkal. 
Michael Schack ezen kívül And-
rew J-vel koncertet tart június 
15-én a Liszt Ferenc Kulturális 
Központban. Ugyancsak ott 
lépnek fel a Miskolci Bartók 
Béla Zene- és Táncművészeti 
Szakgimnázium Ütőtansza-
kának és a XIII. Országos 
Ütőhangszeres Versenynek a 
győztesei június 16-án.

A SopronDrum program-
jában a magyar színeket a 
fennállásának 35. évfordu-
lóját ünneplő Kossuth-díjas 
Amadinda együttes képviseli 
június 15-én a barlangszínház-
ban. Mindemellett eljön a feszti-
válra két itthoni doboslegenda: 
Solti János és Németh Gábor is. 
Ők június 16-án a Petőfi Szín-
házban tartanak bemutatót. 
Utánuk pedig a Liszt-központ-
ban a Budapest Ragtime Band 
muzsikál a közönségnek.

Balett, operett, 
Csík zenekar
Nemzetközi különlegességként 
lép fel a barlangszínházban 
Szaranszkból az Orosz Nem-
zeti Balett Bizet Carmen című 
produkciójával június 22-én, 
míg a következő napon a nép-
szerű Csík zenekar koncertezik 
a barlangszínházban. Az ope-
raműfaj kedvelői július 5-én a 
Kassai Állami Opera Puccini 
Bohémélet olasz nyelvű előadá-
sát tekinthetik meg, július 6-án 
pedig magyarul, német felira-
tozással szerepel a műsoron 
Mozart Figaro házassága című 
kedvelt műve a Győri Nemzeti 
Színház és a Szegedi Nemzeti 
Színház koprodukciójaként.

A Petőfi Színház 
előadásai 
A Soproni Petőfi Színház idei 
saját produkciója ezen a játszó-
helyen a Valahol Európában 
című musical lesz Mikó István 
és soproni fiatalok főszereplé-
sével. A rendező Halasi Imre. 
Ezt több alkalommal láthat-
ják a nézők a nyáron, először 
július 26-án, majd augusztus-
ban is. Ugyancsak saját előa-
dásként készül majd német 
nyelven Lehár Ferenc A víg 
özvegy című operettje, amely 
a következő szezonban a sop-
roni színházban magyarul is 
megtekinthető.

Standup és koncertek
A humor nagyágyúi, Badár Sán-
dor és Aranyosi Péter augusz-
tus 2-án lépnek fel a barlang-
színházban, a következő nap 
pedig a Budapest Bár tart kon-
certet. A 100 tagú cigányze-
nekar augusztus 9-én és 10-én 
koncertezik Fertőrákoson.

A szervezők megemlékeznek 
a páneurópai piknik harmin-
cadik évfordulójáról, ebből az 
alkalomból augusztus 19-én 
nagyszabású programot tarta-
nak ezen a játszóhelyen.

A barlangszínházi szezont 
szeptember 14-én Zorán dupla 
koncertje zárja.

Sokszínű táncos–zenés szórakoztató estek – érkeznek a műfajok nagyágyúi 

Barlangszínházi sztárkavalkád

JÖN A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR
A világhírű 100 tagú Cigányzenekar egy fergeteges koncert-
tel örvendezteti meg a közönséget augusztus 9-én és 10-én 
este nyolc órakor a fertőrákosi barlangszínházban. A zenekar 
öt éve jogosult a Hungarikum kitüntető cím használatára. A 
világon teljesen egyedülálló zenei formáció immár több mint 
ezer koncertet adott a világ számos pontján, de folyamato-
san jelen van a hazai zenei életben is. A zenekar a klasszikus 
komolyzenei művek mellett tradicionális magyar cigánymu-
zsikát, nótát és népdalt játszik. Fellépésük a barlangszínház-
ban a nyár egyik kiemelkedő koncertélményének ígérkezik.
Időpontok: 2019. augusztus 9., péntek 20 óra, augusztus 
10., szombat 20 óra

OLIMPIÁTÓL A FOLKKINCSEKIG
Léptek már fel olimpián (2000-ben Sydneyben) kulturális mű-
sorban, a világ több pontján, határon innen és túl is, most a 
fertőrákosi barlangszínházba érkeznek. Az elmúlt 30 év hazai 
folklórkincseivel, sokszínű zenei világukkal, amelynek ugyan-
úgy része az, hogy ötvözik a könnyűzenét a saját hangzásvilá-
gukkal, s így megszületik a Most múlik pontosan Quimby-dal 
feldolgozása, mint akár az erdélyi népdalkincsek bemutatá-
sa. A Csík zenekar maga egy műfaj. A népzene autentikus 
értéke, a modern világ sodró ereje, a gyökerek mélysége.
Időpont: 2019. június 23., vasárnap 20 óra

AMADINDA: SZÜLETÉSNAPI KONCERT
A 35 éves Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas Amadinda együt-
tes a magyar ütősvilág nemzetközileg is jegyzett formációja. 
Európában a legrégebbi változatlan formációban muzsikáló 
ütőscsapat. Ők lépnek fel a SopronDrum keretében június 
15-én, szombaton este nyolc órakor a fertőrákosi barlang-
színházban. Tradicionális zenék, kortárs ütőhangszeres mű-
vek, hangszeres átiratok és saját kompozíciók szerepelnek 
a repertoárjukban. A szakmai közvélemény ma az Amadin-
dát a világ egyik legkiválóbb, legeredetibb és legsokoldalúbb 
ütőegyütteseként tartja számon, fellépésük rangot és kü-
lönlegességet jelent fesztiválokon, nagy koncerttermekben.
Időpont: 2019. június 15., szombat 20 óra

Budapest Jazz Orchestra

Budapest Ragtime Band

Nik West

Mikó István

Budapest Bár

Zorán

KÉT OPERA KÉT ZSENITŐL  
– BOHÉMÉLET ÉS FIGARO HÁZASSÁGA
Puccini Bohémélet című operája július 5-én este nyolc órakor, 
Mozart Figaro házassága című klasszikusa július 6-án szintén 
nyolc órakor látható a fertőrákosi barlangszínházban. Pucci-
ni népszerű műve a Kassai Állami Opera olasz nyelvű előa-
dásaként érkezik Fertőrákosra. A Bohémélet kis kávéházzal, 
nagy szegénységgel, sok szerelemmel, egy kialudt gyertyá-
val, elveszett kulccsal a földrészen mindenütt képes volt hatni 
a nézőkre. A zeneszerző zsenialitását, önmagával szembe-
ni igényességét jellemzi, hogy minden operájának gondo-
san figyelte az útját, gyakran el is utazott nemcsak a premi-
erekre, hanem az előadásokra is, és menet közben többször 
javított a műveken. 
Ugyancsak különc géniusz volt Mozart, akinek Figaro házas-
sága című vidám műve a Co-Opera előadásában, több ma-
gyar színház együttműködésében magyar nyelven, német 
felirattal látható a barlangszínházban. Mozart 35 évet élt, hat 
esztendősen már koncertet adott. 
Időpont: 2019. július 5., péntek és július 6., szombat 20 óra  
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A Soproni Téma kulturális melléklete, a Pro Kultúra programajánlója. Szerkesztette: Varga Róbert. Írta: Kóczán Péter, Opra Annamária, Szekeres Kriszta. Fotó: Szalay Károly, Torma Sándor, produkciók

Sopronból a világ körül címmel dr. Kiss Ró-
bert Richárd, Prima Primissima-díjas újság-
íróval, médiaszemélyiséggel találkozhat-
nak a nézők május 7-én este hat órakor a 
Liszt Caféban. A soproni dr. Kiss Róbert Ri-
chárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

oktatója, a JATE és a Corvinus egyetemek 
vendégelőadója. A világ legszebb szállodái 
című sorozat öt kötetének szerzője. Köny-
vet írt a világ legszebb szigeteiről is. Ösz-
szesen 108 útifilm producere, rendezője 
volt eddig.

Hangversenybérletben 
Goldmark és Dvořák
Goldmark & Dvořák címmel a 
Győri Filharmonikus Zenekar 
Kamarazenekara ad koncer-
tet a Liszt-központban május 
13-án este hét órakor. Vezényel 
Berkes Kálmán. A Liszt Ferenc 
Hangversenybérlet keretében 
két nagyszabású kompozíciót 
hallhatnak az érdeklődők. Első-
ként a Keszthelyen született, 
de utóbb Bécsben élt és onnan 
(elsősorban nagy operájával, 
A Sába királynőjével) a világot 
meghódító Goldmark Károly az 
érett romantika hangját egyéni 
ízekkel beszélő a-moll vonósö-
töse, majd Dvořák a vonószene-
kari repertoár egyik alapművé-
nek számító, a cseh zenére oly-
annyira jellemző melankólia 

és táncos ritmika egyedi ötvö-
zetét kínáló, kimeríthetetlen 
dallaminvencióról árulkodó 
öttételes Szerenádja csendül 
fel a zenekar művészeinek 

tolmácsolásában. Közreműköd-
nek: Lukács Éva, Halász Anikó 
hegedűsök, Farkas Kálmán és 
Villányi Péter gordonkások és 
Kóczán Péter brácsás. 

Májusban ismét Jazz & Bor
A soproni borászok és helyi 
dzsesszzenészek találkozásá-
nak következő vendégei Sár-
közi Gábor nagybőgős, Cséplő 

Norbert gitáros és Kónyai Fló-
rián hegedűs lesznek május 
18-án este hét órakor a Liszt-köz-
pont PincePontjában. 

A házigazda ismét Korényi 
János festőművész, restaurátor. 
A bort az alkalomra Jandl Kál-
mánék hozzák.

Jön a szülinapos Kockásfülű nyúl
JÚNIUSI ELŐZETES: A TÜNDÉR BENNÜNK LAKIK!

Retró hangulatú családi piknikkel és a Kockásfülű 
nyúl 40. szülinapjával is készülnek idén a XII. Sop-
roni Tündérfesztivál szervezői. A pünkösdi hétvé-
gén, június 8-án és 9-én az Erzsébet-kertben csu-
pa tündéri program és játék várja a családokat.

A Tündérfesztivál a város leg-
nagyobb gyermek- és családi 
rendezvényévé cseperedett 

az idők során. Akik az első 
fesztiválokon kis tündér-
ként vagy manóként voltak 

jelen, ma már önkéntes segí-
tőként jelentkeznek a feszti-
válra, hiszen tudják, a kisgye-
rekeknek óriási élmény ez a 
sajátosan soproni program. 
Azért, hogy a Tündérfeszti-
vál valóban soproni legyen, 
a szervezők minden olyan in-
tézményt, vállalkozást vagy 
művészeti produkciót szíve-
sen várnak az Erzsébet-kert-
be, amely a településen élő 
vagy környéken lakó gyere-
kek tanítását, nevelését, fej-
lesztését fontosnak tartja. 
A 2019-es Soproni Tündér-
fesztivál retró hangulatban 
szerveződik: díszvendége 
az idén 40 éves Kockásfülű 
nyúl figurája lesz. Rajzolója 
és alkotója a soproni Richly 
Zsolt, aki unokáival maga is 
jelen lesz az Erzsébet-kert-
ben. A Kockásfülű nyúl több-
féle alakban tűnik fel a tün-
dérek között – célszerű lesz 
távcsővel érkezni az Erzsé-
bet-kertbe, hogy könnyeb-
ben meglássuk mindazokat 
a titkokat, amikre a rajzfilm-
sorozat is fókuszált annak 

idején: a barátságot, a se-
gítést, a másikra való oda-
figyelést. 
Sopron az idei évben ün-
nepli a páneurópai piknik 
30. évfordulóját. A Tündér-
fesztiválra ellátogató kis-
gyerekes szülők közül sokan 
éppen harminc esztendővel 
ezelőtt voltak maguk is kis-
gyerekek – a Tündérfesztivál 
az idén egy kicsit az ő fiatal-
ságukat is megidézi. Pedálos 
lemezautókkal, Trabant ta-
xival, csúzlizdával és béke-
beli kockás plédes piknike-
zőhellyel várják a családokat 
szombaton és vasárnap dé-
lelőtt tíz és este hat óra kö-
zött az Erzsébet-kertben. Ha 
a jó idő megengedi, szombat 
este egy szabadtéri családi 
kertmozi is működik majd 
a parkban, a fellépők kö-
zött lesz a Dudora zenekar, 
a Kolompos együttes, Bartha 
Tóni és Szalóki Ági, közben 
szól a fúvósmuzsika, élet-
re kelnek a Fertő tó tündé-
rei, ott, ahol mindenkit vár 
majd egy pünkösdi játék is.

Orgonavirágzás címmel templomi koncerteket tartanak 
Sopronban májusban. A domonkos templomban május 
5-én és 12-én este hét órakor Kuzsner Péter orgonál. Az 
evangélikus templomban május 19-én este hat órakor 
Kuti Donát és Lévai Tünde játszik, május 26-án hat órakor 
Gacs Zsuzsanna énekel, Kocsis Anna hegedül és  Kuzsner 
Péter orgonál.

Orgonavirágzás

Utak a világ körül

RÖVIDEN

Quiz Night
Zárófordulójához érke-
zik a Quiz Night játék 
május 6-án este 8 órakor 
a Liszt Caféban. Ez a kö-
zösségi vetélkedés egy-
szerre jelenti a tudást, a 
sikert, az izgalmat, hétről 
hétre teljesen új tartal-
mat, új emberek meg-
ismerésének lehetősé-
gét, csapatépítést és egy 
mindenkit megmozgató 
országos versenyt. A já-
tékosok az összes részt 
vevő városban ugyanab-
ban az időpontban ját-
szanak, ugyanazokkal 
a kérdésekkel. Sopron-
ban az egyik legnépsze-
rűbb találkozási pont a 
Quiz Night.

›

Berkes Kálmán

Kuzsner Péter Cséplő Norbert és Sárközi Gábor
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Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A 25 éves jubileumra meglepetéskoncerttel is készülnek

A zenélés élménye
KÖVES ANDREA

Huszonöt évvel 
ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a soproni 
Hoffer Dobiskola. Az 
alapító: Hoffer Péter 
az egyik legismertebb 
hazai dobos, Rúzsa 
Magdi zenekarának 
állandó tagja.

– Az első években mindössze 
hét–nyolc tanulóval foglalkoz-
tunk Szolcsányi Szabolcs bará-
tommal, jelenleg csak a dobo-
sok több mint hatvanan vannak 
– mesélte Hoffer Péter. – Emel-
lett az évek folyamán gitárral, 
basszusgitárral és zongorával 
is bővült a kör, sőt, most már 
két saját zenekar is alakult az 
iskolában a tanítványok köz-
reműködésével, Tancsák Csaba 
vezetésével. Ez azért is fon-
tos, mert a kezdet kezdetén is 
az volt az egyik legfőbb célki-
tűzésünk, hogy igazi közösségi 
élményként éljék meg a zenélést 
a nálunk tanulók. Bécsben, az 
American Institute Of Music 
nevű intézményben szerez-
tem a diplomámat, ez inspirált 
a tanításban. Hiszek a gyakor-
laton alapuló, egyénre szabott 
oktatásban, és abban is, hogy 
nem kell egyik gyereket a másik 
fölé helyezni, hiszen minden-
kinek más a fejlődési pályája, 
más a stílusa. Saját magam 
először versenysportolónak 
készültem, de mindig az első-
ségért hajtottam, ez a kényszer 
zavart. A zenélésben találtam 

meg azt a szárnyalást, ahol nem 
feszélyez a versenyszellem, ahol 
nincs első és utolsó, csak más-
más technikájú, stílusú dobos 
van. Ezt az érzést szeretném 
átadni a többi tanárral együtt a 
tanítványoknak. 

Míg régebben 
általában 10–12 
éves korban ta-
láltak rá a gyere-
kek a zenélésre, 
ma már a több-
ség hat–hétéves 
korában fog a ke-
zébe először dob-
verőt. Lenne fiatalabb jelent-
kező is, de azt nem javasolja a 
szakember. Érdekes tendencia, 
hogy ma már egyre több fel-
nőtt is betér az iskolába, hogy a 

gyermekkori álmait megvalósít-
va a dobok mögé üljön, és a saját 
örömére játsszon. A gyerekek-
nél is ez a legfőbb cél: az élmény 
átadása, nem pedig a profi ze-
nészek kinevelése, ám a tehet-

ségekre kiemel-
ten figyelnek. 
A dobiskolában 
tanult egykoron 
Gálos Ádám, aki 
az Intim Torna 
Illegal, Toldi Mik-
lós, a Magashegyi 
U n d e r g r o u n d 
zenekar dobosa, 

Riechmann Tadeusz pedig a 
Tyr skandináv metálbandával 
járja a világot. 

Hoffer Péter hisz abban, hogy 
egy-egy fellépés szárnyakat ad 

a gyerekeknek, utána hónapo-
kig lelkesebben megy a gyakor-
lás. Ennek jegyében már a ki-
lencvenes években is szervezett 
nagyobb fellépéseket, az utóbbi 
években pedig megvalósította 
az egész országban egyedül-
álló, egy várost megmozgató 
rendezvényt: a Sopron Zenél! 
programsorozatát, ahol gyere-
kek, szülők, nagyszülők együtt 
léphetnek színpadra. A 2019-es 
fesztiválra már javában zajla-
nak az előkészületek, a tema-
tika változatosnak ígérkezik: 
tiszteleg a 25 éves jubileum 
előtt, felidézi az ötven évvel 
ezelőtti woodstocki fesztivál 
zenei világát, illetve egy nagy-
szabású meglepetéskoncerttel 
is készülnek.

Ezerarcú tánc
CZETIN ZOLTÁN 

Idén is nagyszabású 
programmal készül-
nek Sopronban a tánc 
világnapjára. Ápri-
lis 29-én, hétfőn 
este 6-tól 16 soproni 
táncklub és egyesü-
let mutatkozik be a 
Liszt-központban. 

A nemzetközi táncnap vagy 
más néven a tánc világnapja 
április 29-e. Az ünnepet 1982-
ben az UNESCO Nemzetközi 
Színházi Intézetének egy rész-
lege, a Nemzetközi Táncbi-
zottság hozta létre. Időpontját 
Jean-Georges Noverre francia 
táncos és balettművész szü-
letésnapjára tették. Sopron-
ban is évtizedes hagyomány, 
hogy megünneplik a táncosok 
a világnapot. Az idei gálaestet a 
Pro Kultúra, a Kelet Varázsa Has-
táncformáció, a Tango Argen-
tino Sopron és a MozgóKépMás 
egyesület szervezi.

– Jó alkalom ez arra, hogy 
mindenki megmutassa azt a 
stílust, amelyet képvisel, legyen 
az balett, hip-hop, modern-, tár-
sas- vagy latin tánc – mondta 
Botka Gyöngyi főszervező. – A 
tánc ezer arcát láthatják azok, 
akik eljönnek jövő hétfőn este 
a Liszt-központba. A fellépő cso-
portok mind soproniak, így ez jó 
alkalom arra is, hogy ha valaki 
most kezdene táncolni, akkor 
itt könnyen választhat magá-
nak egyesületet. 

Sopronban mindig is népsze-
rű volt a tánc, a becslések sze-
rint most is több ezren űzik. 
Az óvodás kortól a legidősebb 
korosztályig mindenkinek van 
lehetősége táncolni, ráadásul 
a szakemberek szerint ezt a 
mozgásformát soha nem késő 
elkezdeni.

– Táncolni a testnek és a lé-
leknek is fantasztikus élmény – 
tette hozzá Botka Gyöngyi. – Ha 
elsajátítunk egy mozgásformát, 
akkor azáltal magabiztosabbak 
leszünk, csökkenek a gátlásaink, 
ez pedig jó hatással lesz a hét-
köznapjainkra is. 

Kultúra, művészetek

Hoffer Péter hisz abban, hogy egy-egy fellépés szárnyakat ad a gyerekeknek. 
Felvételünk a tavalyi Sopron Zenél! programon készült, ahol együtt léptek 
színpadra fiatalok és idősek. 

Sopronban is hagyomány, hogy megünneplik  
a tánc világnapját FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

„Magam sem hit-
tem volna egyko-
ron, hogy ennyire 
népszerű lesz a 
tanítványok köré-
ben az iskola.”

HOFFER PÉTER

Összesen ötven, a húsvét ünnepköréhez illő zománckép látható a 
Liszt-központban – múlt héten megnyílt Stekly Zsuzsa Fohászaim 
című kiállítása. A bonyhádi zománcműves most először mutatkozik be 
városunkban, tárlatát Soltra E. Tamás szobrász- és éremművész nyitotta 
meg, közreműködött hegedűn Mende Mirtill. A kiállítás április 29-ig 
szabadon látogatható. Felvételünkön Stekly Zsuzsa, Soltra E. Tamás és 
Szekeres Kriszta rendezvényszervező. FOTÓ: SZALAY KÁROLY

Stekly Zsuzsa fohászai

Hat szárnyon 160 evangéliumi jelenetet 
ábrázol az az oltárreplika, amelyet a közel-
múltban állítottak ki a Soproni Evangéli-
kus Gyülekezeti Ház nagytermében. A Sop-
roni Egyetemen elkészített művet ország-
járó körútja során először városunkban 
állították ki.
Ez a Mömpelgarder oltárnak egy kicsinyí-
tett mása, amelynek eredetije a Kunsthis-
torisches Museumban látható. A művet 
mintegy két hónap alatt készítették el a 

Soproni Egyetem hallgatói az oktatóikkal 
karöltve. Az oltár fele akkora mint az ere-
deti, az anyaga gőzölt bükk, a szárnyakat 
mozgató vasalatokon kívül semmiféle fém 
nem található benne. 
Az alkotásnak hat szárnya van, és 160 evan-
géliumi jelenetet ábrázol, így tulajdon-
képpen egy óriási képregény. Az oltár-
replikát május 12-ig lehet megtekinteni 
a Soproni Evangélikus Gyülekezeti Ház 
nagytermében.

Grandiózus képregény

1994
Antall József- 
emlékérem
Dr. Kónya Imre belügyminisz-
ter az Ágfalvi Szocioterápiás 
Otthon avatásán Antall József-
emlékérmet adott át Fejes 
Zoltán polgármesternek, 
dr. Sütő Teréznek, a szociális 
hivatal vezetőjének, Fábiánkovits 
Ferencnek, a Mestervonal ügy-
vezető igazgatójának, dr. Payer 
Erzsébetnek, az önkormányzat 
Szociális Bizottsága tagjának és 
Belényessy Albertnek, az újonnan 
átadott szocioterápiás otthon 
igazgatójának. (Soproni Hírlap)

1969
Kis történet  
egy jó emberről
A napokban Sziklaiék laká-
sán egy fiatalember jelent 
meg. Kérdezősködött: Sziklai 
Adolf veszített el egy pénztár-
cát? Aztán felmutatta a bordó, 
kissé már kopott bukszát. Igen, 
ez az enyém, felelte megha-
tottan Sziklai bácsi. Hogyan 
került önhöz, hol találta meg 
és hogyan tudta meg a címe-
met? A fiatalember Nagy Gyula 
Csaba, a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem adjunktusa, 
ő találta meg az erszényt. A 
pénzen kívül egy pénzesutal-
ványt is talált a bukszában, 
azon pedig egy név is szere-
pelt, aki a nagylózsi szociális 

otthon lakója. Neki küldött 
40 forintot az erszény tulajdo-
nosa. Nagy adjunktus levelet írt 
Nagylózsra és kérdezősködött, 
hogy ki kapott Sopronból pos-
tán 40 forintot április hónap 
elején. A nagylózsi otthon veze-
tősége postafordultával közölte 
a feladó címét. Így talált Nagy 
Gyula Csaba Sziklaiék lakására. 
(Kisalföld)
Tetőtűz Balfon
A napokban Balfon, a Fő utca 
68-as számú épületben Bécsi 
Józseféknél kigyulladt egy 
15-ször 5 méteres nagyságú 
épület tetőzete. A kár csaknem 
5000 forint. A lángok marta-
léka lett a tetőzet 60 négyzet-
méteres területen és elpusztult 
22 csirke. A gyors beavatkozás-
nak köszönhető, hogy nagyobb 
kár nem keletkezett. A vizsgálat 
során a tűzrendészeti szakem-
berek megállapították, hogy a 
tűz keletkezési oka a helytelen 
építkezés. Az épületen a füstcsa-
tornát nem a tűzrendészeti sza-
bályoknak megfelelően készí-
tették el. (Kisalföld)
 
1919
Egy havi fogház 
bormérés miatt
A múlt hétvégén több soproni 
gazdapolgár, a szigorú szesztila-
lom ellenére bort mért. A bormé-
rők közül többet feljelentettek, 
egyikük felett tegnap ítélkezett 

a forradalmi törvényszék. Máhr 
Józsefnek hívják a vádlottat, aki 
az Újteleki utcában lévő laká-
sán 200 liter bort mért ki. Egy 
havi fogházra ítélték. Azért szab-
tak ki rá ennyire enyhe bünte-
tést, mert nagy szükség vitte 
rá a rendelet megszegésére.  
(Soproni Vörös Újság)
Be kell szolgáltatni 
az autókat és a 
motorkerékpárokat
Elrendelem, hogy május 2-ig 
Sopron város és Sopron vár-
megye területén lévő összes 
motorkerékpárok, valamint 
autó- és motorkerékpár-alkat-
részek a 48-as laktanyában 
beszolgáltassanak. A rendelet 
ellen vétőket a katonai forra-
dalmi törvényszék elé állítom. 
Entzbruder Dezső s.k. (Soproni 
Vörös Újság)
Zár alatt a műkincsek
Esterházy Miklós fraknói várá-
nak műkincseit Lukács György 
helyettes közoktatásügyi nép-
biztos rendeletére tegnap dél-
után zár alá vették. A soproni 
és Sopron megyei direktórium 
megbízásából Horváth Ödön 
direktóriumi tag járt künn 
Fraknó várában és ugyano-
lyan modalitások között, mint 
a minap Kismartonban, vette 
köztulajdonba az ősi bagoly-
várat.  (Soproni Vörös Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás
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Bicajosok a Földért 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több százan pattantak idén is nyeregbe a Cri-
tical Mass Sopron alkalmából. A programot 9. 
alkalommal szervezte meg szombaton a Brin-
gázz Sopron Egyesület.

A Föld napja (április 22.) alkal-
mából különféle eseményeket 
rendeznek világszerte, melyek-
kel felhívják a figyelmet a Föld 
természeti környezetének 

megóvására. – 1995 óta ezen a 
napon a világ számos részén Cri-
tical Mass kerékpáros felvonu-
lásokat tartanak – tudtuk meg 
Szücs-Szabó Mátétól, a Bringázz 

Sopron Egyesület elnökétől. 
– Ezzel azt hirdetjük, hogy az 
autó egy kicsit a fejünkre nőtt, 
és sok tekintetben ideális lenne 
nekünk és a környezetünknek, 
hogyha lehetőségünkhöz mér-
ten kocsi helyett inkább a bicik-
lit választanánk. A mi egyesü-
letünk is e célból hívta életre 
kilencedik alkalommal a Criti-
cal Mass Sopront. 

A KRESZ parkban számtalan 
programot tartottak szombaton, 

zenei kavalkáddal, vetélkedők-
kel is készültek a szervezők, majd 
megrendezték a már hagyomá-
nyos kerékpáros felvonulást, 
amely a biciklik magasba eme-
lésével ért véget. A program idén 
is népszerű volt. – Azt vettük 
észre az utóbbi közel 10 évben, 
hogy Sopronban egyre többen 
kerékpároznak, ami nagyon jó a 
város infrastruktúrájának – zár-
ta Szücs-Szabó Máté.

Forrás: sopronmedia.hu 

Gyászos 
focihétvége
PÁDER VILMOS

Városunk labdarúgó-
csapatainak ered-
ménytelensége beár-
nyékolta az ünnepe-
ket. Az SC Sopron, a 
SFAC és az SVSE sem 
szerzett pontot. 

Az SC Sopron labdarúgói kitű-
nően kezdtek Kapuváron, az 
utóbbi idők legjobb játékát 
mutatták be, 24 percig szinte 
egy kapura játszottak, de a gól-
lövéssel hadilábon álltak. A 
hazaiak az első veszélyes táma-
dást a 25. percben vezették, amit 
góllal fejeztek be. Nem sokkal 
később egy újabb védelmi hiba 
miatt már 2–0-t mutatott az 
eredményjelző. Ezután a kapu-
váriak leengedtek, Ágoston Zsolt 
tanítványai Galambos és Gere 
góljával visszajöttek a mérkő-
zésbe és a 64. percig egálban vol-
tak. Egy újabb védelmi hibából 
gólt kapott a Sopron, s ez meg-
pecsételte sorsukat. A pattaná-
sig feszült hangulatú találkozón 
a Sopron nem érdemelt veresé-
get, a döntetlen jobban megfe-
lelt volna a játék képének. Kapu-
vár – SC Sopron: 3–2 (1–0)

A tavaszi szezonra megerő-
södő beledieknek nem okozott 

gondot a SFAC fiatal csapatá-
nak legyőzése. Ennek ellenére 
a bajnokság hátralévő fordu-
lóiban esélyes, hogy a SFAC el-
kerül az utolsó helyről. Beled – 
SFAC: 5–0 (2–0)

Az NB II-es női bajnokságban 
nem volt forduló. Május 5-én az 
SC Sopron vendége a listavezető 
Mol Vidi lesz. A mérkőzés ered-
ménye döntően befolyásolja a 
bajnokság végkimenetelét.

Az utánpótlás-bajnokságban 
az SC Sopron U17-es fiataljai ki-
tettek magukért. Sárváron 18–0 
arányban győztek, Sulyok Mar-
cell egymaga tizenkét gólt lőtt. 
Az U19-es korosztály is Sárváron 
játszott és 2–1 arányban győzött.

Az öregfiúk bajnokságban a 
dobogóra törő SC Sopron játé-
kosai hazai pályán 7–2-re legyőz-
ték a Szárföld együttesét. Tikosi 
Gyula újabb négy találatával ve-
zeti a mesterlövészek versenyét. 
A hétvégi fordulóban eldőlhet 
a bajnokság sorsa, a listavezető 
Csorna lesz a soproniak ellenfe-
le. Hazai siker esetén nyílt ma-
rad a bajnoki címért vívott harc.

A megyei harmadosztály-
ban az éllovas SVSE nem bírt a 
Fertőrákos gárdájával, a találko-
zó 2–2-es döntetlent hozott. A 
vasutas fiúk váratlan pontvesz-
tésük ellenére továbbra is maga-
biztosan vezetik a tabellát. 

Sport

2019. április 30.

19:00-22:30 Repeta Együttes

2019. május 1.
10:30 Városi fúvószenekar

11:30 Bartha Tóni Bábszínháza

12:30 Drazsé zenekar

13:30 Jazz Dance Academy

14:00 Attrackív Táncstúdió

15:00 Kelet Gyöngyei Táncstúdió

15:30 Nagy Vera Trambulin bemutató

16:00 SopRock Akrobatikus Rock and Roll Klub

17:00 Dirty Dance Sopron

18:00 Flow Dance 

19:00 Soltész Rezső

20:00 Flört Együttes

VÁROSIVÁROSI

MAJÁLISMAJÁLIS
Április 30. – május 1.

Helyszín: Anger rét

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény ideje alatt folyamatos gyermekprogramok, arcfestés, 
kézműves foglalkozás, vendéglátás várja a látogatókat.

A KRESZ parkban számtalan programot tartottak szombaton, majd megrendezték a már hagyományos 
kerékpáros felvonulást FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Az elő-
döntő-
ben sem 
hibázott 

a Sopron Basket: két 
magabiztos győze-
lemmel lépett túl a 
Zalaegerszeg csapa-
tán. Az együttes biz-
tos résztvevője az idei 
bajnokság fináléjának.

Az Euroliga négyesdöntőjét 
követő héten ismét a hazai baj-
nokság, abban pedig az elődöntő 
várt a Sopron Basket együtte-
sére. Az első (csütörtöki), Zala-
egerszeg elleni meccs a negyed-
döntőkhöz hasonló eredményt 
hozott, leginkább edzőmér-
kőzésre emlékeztetett. A ZTE 
mindössze 37 pontot tudott 
dobni a végig hatékonyan véde-
kező soproniak ellen. A meccsen 
a soproni fiatalok is lehetőséget 
kaptak, így is jelentős különbség 
alakult ki a végére: Sopron Bas-
ket – ZTE NKK: 72–37.

A vasárnapi, zalaegerszegi 
meccsen így már a továbbju-
tás volt a tét, ennek megfele-
lően nagy lendülettel kezdett 
a Sopron Basket, és már az 
első negyedben jól megszórta 
ellenfelét a bajnoki címvédő. 
Crvendakic végig nagy kedv-
vel és hatékony kosárlabdával 

örvendeztette meg a vendég-
szurkolókat, a mérkőzés végé-
re huszonkilenc pont állt az 
erőcsatár neve mellett. A Sop-
ron Basket a hármasokat is ki-
váló arányban dobta, tizenöt 

kísérletből hét betalált, ami 
csaknem ötvenszázalékos haté-
konyságot jelent. A címvédő így 
biztosan masírozott be a bajno-
ki döntőbe, a végeredmény: ZTE 
NKK – Sopron Basket: 62–90.

– Egy kiváló erőkből álló Zala-
egerszeg ellen léptünk tovább, 
ellenfelünk megérdemli, hogy 
a bajnoki bronzéremért száll-
jon harcba – mondta Roberto 
Iniguez vezetőedző.

A döntő első mérkőzését áp-
rilis 26-án rendezik Sopronban, 
a másik résztvevő a Győr–Diós-
győr elődöntő győztese lesz, a 
párharc döntő mérkőzése lap-
zártánk után ért véget.

LELÁTÓ

Kosárlabda
Május 1., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – DEAC

Egészségnap
Április 27., szombat 
 9.30, Novomatic- 
aréna, Káposztás 
utcai pálya
Lions egészségnap 
többféle sportággal

Teke
Április 27., szombat  
14 óra, Győri úti 
 tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Lauf–BTK

Április 28., vasárnap 
10 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Turris SE – Sár-
vár Kinizsi Kékgolyó SE

Labdarúgás
Április 27., szombat  
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Fertő-
szent miklós SE

Kispályás 
 labdarúgás

Április 29., május 3., 
hétfő, péntek 18 óra, 
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep
Városi bajnokság

Futás
Május 1., szerda 9 óra, 
városi stadion
Pannon Work – Sopron 
félmaraton, Európa futás

Sportmajális
Május 1., szerda 9.30, 
városi stadion
XI. Soproni Sportmajális: 
labdarúgás és ügyessé-
gi feladatok

› A bajnoki döntő első mérkőzését április 26-án rendezik Sopronban

Fölényes kosárgyőzelmek

Sport

A Dirty Dance Sopron Egye-
sület tagjai az ország több 
pontján is felléptek a kö-
zelmúltban. Egerben, az 
Országos Kórházak Kon-
ferencián kápráztatták el 
a nézőket, múlt hétvégén 
a Final Four hivatalos tán-
cosaiként láthatták a lányo-
kat-fiúkat a tv-ben a né-
zők. A Fusion Dance Con-
test versenyen 4 arany és 1 
ezüst helyezést hoztak el az 
induló csapatok, miközben 
edzőjük, Horváth Zoltán az 
MTMSZ magyar bajnoksá-
gán bíráskodott. 

Mozgásban  
a dirtysek

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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal,
Sopron, Fő tér 1. II. em. Városgazdálkodási Osztály

A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, illetve
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Hátsókapu u. 2. sz. alatti 

ÜZLETHELYISÉG
bérbeadás útján történő hasznosítására

A helyiség alapterülete: 44 m2 
Bérleti díj alsó határa: 14.568 Ft/ m2/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2019. május 13-án 14.00 
A megtekintés időpontja: 2019. május 6-án 10.00 

Maximálisan elégedett volt az Európai Kosár-
labda Szövetség (FIBA Europe) az Euroliga 
négyesdöntőjén tapasztaltakkal. Hollós Annát, 
a Final4 helyi szervezőbizottságának egyik 
vezetőjét kérdeztük a részletekről.

– Milyen visszajelzést adtak a 
FIBA Europe képviselői?

– Ami önmagában megtisz-
telő volt: a négyesdöntő előtt 
nem jött el Sopronba a kül-
döttség vizitálni, mert a tavalyi 
rendezvény kapcsán már pon-
tosan tudták, mire számíthat-
nak. Két alkalommal volt értéke-
lés: először a pénteki elődöntők 
után mondták el a véleményü-
ket a nemzetközi szövetség 

szervezőbizottságának tagjai. 
A tavaly tapasztalt magas szín-
vonalú rendezés mellett külön 
kiemelték az új típusú, négyol-
dalú eredményjelzőt, valamint 
azt, hogy sötétben, füstre vo-
nultak be a játékosok a mecs-
csek kezdetekor. Jól sikerült a 
szombati program, amikor a 
FIBA képviselőit Nagycenkre vit-
tük el kirándulni, megmutattuk 
nekik a Széchenyi-örökséget. A 

vasárnapi meccsek után gála 
következett, itt értékeltek is-
mét. Hangsúlyozták, hogy tö-
kéletesen elégedettek voltak, 
örülnek, hogy ismét Sopronba 
hozták az európai női kosárlab-
da csúcseseményét.

– Milyen volt a hangulat a 
négyesdöntőben?

– Leírhatatlan érzés volt a pá-
lya mellett megélni az eufori-
kus hangulatot, ami az egész 
hétvégét jellemezte. Nagy-
nagy dicséret illeti a soproni 
közönséget, köszönjük, hogy 
gyakorlatilag az eredmények-
től függetlenül ilyen fantasz-
tikus hangulatot teremtettek 
az arénában.

Final4 – szervezésből jeles

Jól kezdte a bajnoki középszakaszt a Sopron KC: Sabáli 
Balázs tanítványai első három meccsüket idegenben ját-
szották, méghozzá kiváló eredménnyel: Debrecenben és 
Kecskeméten is győzni tudtak, és csak a Paks otthonából 
távoztak vereséggel. Pedig a csapat nincs egyszerű hely-
zetben, hiszen Dénes és Fuller is komolyabban megsérült. 
A legutóbbi, kecskeméti találkozón kiválóan játszott és 
dobott az SKC: mind a négy légiós húsz pont fölött zárt, 
Supola Zoltán pedig eredményesen szállt be a padról. A 
fiatal Molnár Marcell a második negyedben mutatta meg 
tehetségét: két hármasa is célba talált. A meccs záró ne-
gyedében 33 pontot szerzett a csapat, így meg sem állt 
105 pontig. A végeredmény: KTE-Duna Aszfalt – Sop-
ron KC: 96–105.
– Jó ritmusban kezdtünk, utána volt néhány hibánk, ami 
miatt feljött az ellenfél. Néha szokatlan szerkezetben is 
kimondottan jól játszottunk, a győzelmünk az extra do-
bóformának köszönhető – mondta Sabáli Balázs.
Az SKC legközelebb szerda este lép pályára, a Sabáli le-
génység a Zalaegerszeg csapatát fogadja.

Kiváló kezdés

Hollós Anna FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopron Basket biztosan halad a bajnoki cím felé, a csapat a Zalaegerszeg elleni elődöntőben sem hibázott 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

KÖNYVAJÁNLÓ

Victor Hugo:  
A párizsi Notre-
Dame

Victor Hugo a középkor 
alkonyának Párizsát vará-
zsolja elénk festői tarkasá-
gával, csőcselékével, kor-
hely koldusok, csepűrágók 
siserahadával, a gótikus 
templom nagyszerű, sej-
telmes építőművésze-
ti látomásával. Ebben a 
háttérben bonyolódik a 
végzetes szépségű ci-
gánylánynak, Esmeraldá-
nak szomorú szerelme a 
daliás kapitánnyal és Qua-
simodo, a szörnyeteg ha-
rangozó megindító em-
beri tragédiája. A remény 
igazi főszereplője maga 
a kőcsipkés Notre-Da-
me, az ősi székesegyház, 
amely úgy emelkedik ki a 
környező sikátorok össze-
visszaságából, mint a mo-
dern Franciaország a viha-
rosan vajúdó középkorból. 

›

555 évvel ezelőtt, 1464-ben 
Mátyás király aranybullás 
oklevélben erősítette meg 
Sopron városának az 1463. 
évi osztrák–magyar béke-
kötéssel adományozott ki-
váltságait.

105 évvel ezelőtt, 1914. ápri-
lis 12-én jelent meg Sopron-
ban az Új Élet című katolikus 
társadalmi és ismeretterjesz-
tő lap, tulajdonos–szerkesz-
tője Csukovits János katoli-
kus pap volt. Az újság neve 
1919 és 1945 között Sopro-
ni Hírlapra változott.

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

Ez történt 
Sopronban

Színvonalas írások érkeztek be a negyvenkettedik kiírásra

Így írok én – irodalmi pályázat

Soproni fiatalok

A HÉT MOTTÓJA:

„Az emberi szív... 
csak meghatározott 

mennyiségű 
kétségbeesés 
befogadására 

alkalmas. A szivacs 
is, ha egyszer 

teleszívta magát, 
egyetlen csepp 

vízzel sem fogad 
be többet, akárha 

egész tenger zúdul 
is végig fölötte.”

Victor Hugo  
(francia romantikus költő, 

regény- és drámaíró, politikus 
és akadémikus)

BERTHA ÁGNES

Több soproni középiskola csatlakozott A Gondolkodás 
Öröme Alapítvány által a 2018/19-es tanévben is meghir-
detett Repülő Iskola programhoz. Országos szinten is egye-
dülálló, hogy a Szent Orsolya Gimnáziumból 18 kilencedi-
kes diák kapott lehetőséget tehetséggondozásra.
A Repülő Iskola program legfontosabb célja, hogy a diákok 
fejlődjenek, megtanuljanak gondolkodni és örömmel fog-
lalkozzanak matematikai problémákkal. Módszerek, kép-
letek, bemagolt tételek gyakorlása helyett képesek legye-
nek az önálló alkotásra, mély összefüggések megértésére, 
engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek. 
Az őszi toborzón a szervezők 60 iskola több mint 3000 diák-
jának az érdeklődését keltették fel a Repülő Iskola prog-
ramjaira, közülük 80 kerülhetett be az idei tanévben. 
– Gimnáziumunk 9.-es évfolyama idén először jelentkezett 
a Repülő Iskola programra – tudtuk meg Németh-Szabó 
Helga igazgatóhelyettestől, a program iskolai koordináto-
rától. – Télen iskolánkban is tartottak egy játékos, figye-

lemfelkeltő bemutatót, majd az otthon megoldandó fel-
adatsor visszaküldése után 18 diákunk vett részt nemré-
giben az első budapesti foglalkozáson. A tervek szerint 11. 
év végéig havi rendszerességgel mennek a fővárosba, ahol 
intenzív matekozás zajlik, és a két találkozó között házi fel-
adatokat is kapnak. 
Tavasszal még két alkalommal utaznak az orsolyások Buda-
pestre, majd a program ősszel folytatódik. Első alkalommal 
a tanárok nem előadásokat tartanak, és nem az iskolai anya-
gon túlmutató tárgyi tudással bővítik a diákok ismereteit.  A 
diákok 2–4 fős csoportokban járták körbe hét állomást: volt, 
ahol ördöglakatot kellett kinyitni, űrhajósoknak segíteni tér-
geometriai feladatokban, vagy éppen stratégiai játékokban 
kellett legyőzni a szervezőket. A megoldásokat rögzítet-
ték, ennek köszönhetően utólag is jól követhető a program. 
– Bízunk benne, hogy a foglalkozások szélesítik a tanulók 
érdeklődési körét, kreatívabbakká és kitartóbbakká vál-
nak – tette hozzá Németh-Szabó Helga. – Problémameg-
oldó készségük fejlődését életük minden területén kama-
toztathatják.

Képletek helyett gondolkozz!

Ágoston őrzi a hagyományokat
MADARÁSZ 

RÉKA

Frank 
 Ágoston 
tavaly 

megnyert egy törté-
nelemversenyt, idén 
pedig francia és latin 
nyelvből, továbbá 
német irodalomból 
indult az OKTV-n.  

Frank Ágoston nyughatatlan 
természetét erdőmérnök és 
jogász édesapjától örökölte, 

aki a német evangélikus érté-
keket – a szorgalom és a tiszta 
munka becsületét, a tudás-
szomjat és a felebaráti szere-
tetet – is közvetítette számára. 
Közös hobbijuk a felmenőik 
történetével való foglalkozás. 
Ezek után nem meglepő, hogy 
Ágoston jeleskedik történelem-
ből és német nemzetiségi iro-
dalomból is.

– Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyt (OKTV) 
nem megmérettetésnek tekin-
tem, amit meg kell nyerni, ha-
nem lehetőségnek arra, hogy 
nemzetiségem kihalófélben 
lévő szokásaihoz még közelebb 

kerüljek – mesélte az érett gon-
dolkodású fiú. – Rendkívül fon-
tos számomra a soproni polgári 
mentalitás és a német egyház-
község, amelyek hozzájárultak 
a kiteljesedésemhez.

Ágoston sokáig reál beál-
lítottságú volt, és – édesany-
ja mintájára – orvosnak ké-
szült. Osztályfőnöke, Wildné 
Vinczepap Mária hatására for-
dult az érdeklődése humán 
irányba, és az ő biztatására 
indult egy német nemzeti-
ségi tanulóknak szervezett 
történelemversenyen.

– A tanárnő nem sokkal a 
verseny előtt hunyt el, és úgy 

döntöttem, azzal adózom az 
emlékének, hogy megnyerem 
– folytatta Ágoston. – Min-
den energiámat a felkészülés-
be fektettem, és sikerült is az 
első helyen végeznem. Rend-
kívül maximalista vagyok, 
nem szeretném, ha raj-
tam bukna el valamely 
célom megvalósítása. 

A győzelemnek kö-
szönhetően az elkö-
telezett fiatalember 
egy hónapot Né-
m e t o r s z á g b a n 
tölthetett. Itt erő-
södött meg benne 
az elhatározás, hogy 

német nyelvte-
rületen tanul 
tovább, ha si-

kerül, Bécsben 
jogot.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is népszerű volt 
az Így írok én. A 42. 
alkalommal meghir-
detett irodalmi pályá-
zatra 24 alkotással 
neveztek a diákok. 

Kedvelt volt a vers kategória, 
de szép mesék, elbeszélések is 
születtek. – Nagyon színvona-
lasak voltak az alkotások, így 
a zsűrinek nem volt könnyű 
dolga – mondta Szőke János 
Bálint, a Pro Kultúra kulturális 
menedzsere.

Idén háromtagú zsűri értékel-
te a munkákat: Egész Tamás, a 
Széchenyi-gimnázium igaz-
gatóhelyettese, Roskó Mária, 

a pályázat megálmodója és 
Szittner Ágnes, az Eötvös-isko-
la magyartanára. A nyertes pá-
lyaművek idén is megjelennek 
a Soproni Füzetekben. 

– A témák változatosak vol-
tak, az írásokon látszott a ki-
dolgozottság – tette hozzá 
Szittner Ágnes, a zsűri elnöke. 
– Az egyes művekben megje-
lent például a környezetvéde-
lem, a diszkrimináció, de volt 
olyan általános iskolai tanuló, 
aki a szeretetéhségről elmél-
kedett. Az Így írok én immár 
negyvenkettedik éve töretlen 
népszerűségnek örvend a sop-
roni és a város környéki diákok 
körében. Mi, szervezők pedig 
azon dolgozunk, hogy jövőre 
is megtarthassuk ezt az irodal-
mi seregszemlét.

RÖVIDEN

Vetélkedőnap
Osztályok közötti vetél-
kedőt tartottak az elmúlt 
héten szerdán a Soproni 
Széchenyi István Gim-
náziumban. A nap té-
mája ezúttal a tanulási 
környezet volt. A civili-
zátor projektnapot a 24 
órás vetélkedők logikája 
szerint bonyolították le, 
azon az iskola 21 osztá-
lya vett részt. 

Rangos elismerés
Pénziránytű Tanári Díjat 
vett át a napokban Bu-
dapesten Grubits Már-
ta, a Fáy-szakképzőis-
kola igazgatóhelyette-
se, mesterpedagógus 
közgazdásztanára.

›

DÍJAZOTT A MŰ CÍME ISKOLA OSZTÁLY

Mese:

1.
Kiss Franciska 
Katinka

Utazás az 
álomvilágomba

Gárdonyi-iskola 8. 

2. Fábián Blanka
Szeplős körte, zöld 
tenger, aranyhajú 
lány

Fertőszentmiklósi 
Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola

8. 

3. Markó Ádám
Cukorka úrfi és hű 
unikornisa

Szent Orsolya-iskola 6. 

Novella:

1. Árki Eszter A szív ereje Fertő-táj Általános Iskola 8. 

2. Parrag Liliána Lóháton Hunyadi-iskola 7.

3.
Kiss Franciska 
Katinka

Narancssárga és 
lángvörös

Gárdonyi-iskola 8. 

DÍJAZOTT A MŰ CÍME ISKOLA OSZTÁLY

Vers:

1.
Körmendy 
Zsombor

Egy kis vers Gárdonyi-iskola 8. 

2. Vágvölgyi Boglárka Lovak Szent Orsolya-iskola 5. 

3. Farkas Milán Velencei kaland Gárdonyi-iskola 5. 

Győrffy Gabi festőművész képe alapján készült művek:

1. Vargha Zita Mária Ancimanci Fertő-táj Általános Iskola 8. 

2. Polgár Anna Emil, a manó
Fertőszentmiklósi 
Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola

6. 

3. Balázs Laura
A természet 
védelmezője

Gárdonyi-iskola 8. 

Az idei díjazottak

A díjátadó ünnepségen a pályázat résztvevői és a zsűri tagjai FOTÓ: SZALAY KÁROLY

Frank  Ágoston  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fájá-

tól, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell messzire 
menni Sopronban 
sem. A Gyurátz csa-
ládban fontos a sport: 
az apa a labdarúgás-
ban, a lánya pedig az 
uszodák világában 
tette le a névjegyét. 

– Különösebb hagyománya nem 
volt a családunkban a sport-
nak, hisz amikor születtem, 
éppen elkezdődött a második 
világháború – mesélte Gyurátz 
László. – Bükön éltünk, ahol 
abban az időben volt egy foci-
csapat, olyannyira nem is rossz, 
hogy egy alkalommal megver-
tük a Soproni Pamutot 4:1-re. 
Ezt követően csábítottak el 
engem Sopronba.

Gyurátz László, a Soproni Tex-
tiles egykori kiváló játékosa alig 
múlt harmincéves, amikor ab-
bahagyta az aktív labdarúgást, 
és elkezdődött sikeres edzői 
pályafutása.

– Kiváló edzőimnek köszön-
hetek mindent, amit ebben a 
csodálatos sportágban játékos-
ként és trénerként elértem – 
folytatta Gyurátz László. – Hogy 
csak néhány nevet említsek azok 
közülük, akiktől sokat tanultam: 
a „magyar ágyúnak” is becézett, 
világbajnoki ezüstérmes Kohut 

Vilmostól a lövéstechnikát, Pa-
dos Zoltántól a finomságot, a 
berlini olimpikon Kőmíves Csi-
ri bától a keménységet, a ráme-
nősséget, Kertész Imrétől pedig 
a csapatszellem megteremtését. 
Mindennek nagy hasznát vet-
tem a több mint két évtizedes 
edzői munkám során is. Szívme-
lengető érzés volt, hogy a szü-
letésnapomon több mint száz 
gratuláló levelet kaptam a volt 
játékostársaktól és az egykori 
tanítványoktól.

– Apunál nem volt pardon, 
gyerekkorunktól kezdve „köte-
lező tantárgy” volt a családban 

a sport – kapcsolódott a beszél-
getésbe Gyurátz Edit, a Széchy 
Tamás Sportiskola úszóedzője. 
– Először tornáztam, majd ko-
sárlabdázni kezdtem, de ez va-
lahogy nem jött be, így amikor 
1977-ben megnyílt a soproni 
fedett uszoda, kapva kaptam 
az alkalmon, és Hauer Péter – 
aki ma edző kollégám – keze 
alatt elkezdtem versenyszerű-
en úszni. A nagy elődök, Vécsei 
Vili bácsiék után mi voltunk az 
első fecskék Sopron újabb kori 
úszósportjában, kiemelkedően 
nagy eredményt nem értünk 
el, bár én szerepeltem országos 

bajnokságon is. Csakúgy, mint 
apunak, nekem is az edzői mun-
ka jelenti az igazi örömet, a si-
kerélményt is rendre a tanítvá-
nyaimtól kapom, akik között vi-
dékválogatottak és többszörös 
korosztályos országos bajnokok 
voltak és vannak ma is.

– Szeretet – szigor – követke-
zetesség, ez volt az edzői hit-
vallásom, és úgy látom, Edit is 
e szerint tevékenykedik – tette 
hozzá Gyurátz László. – Mert 
ha nem eszközként tekintesz a 
sikerhez vezető úton a tanítvá-
nyokra, hanem társként, akkor 
szeretni is fognak.

MIT IS EGYÜNK?

Persze, mielőtt erre a kér-
désre megadhatnánk a vá-
laszt, számos, még egy-
szerűbbnek tűnő kérdésre 
(is) választ kellene kapnunk. 
Ilyenek pl. a hogyan, mikor, 
mennyit.... 
Amíg szűkében volt az em-
beriség (és annak alapele-
me az ember!) a táplálék-
nak, addig nem sok értelme 
volt ezeknek a kérdéseknek 
vagy... egészen más íze volt 
ugyanezeknek a kérdések-
nek. Gondolja csak végig, 
hogy ez mennyire megdöb-
bentően igaz! 
Miközben egyre többet fog-
lalkozunk a táplálkozással, 

valahogy egyre egészség-
telenebben étkezünk. El-
gondolkodtató jelenség ez. 
Ráadásul ez a tendencia 
nem egyszerűen a bőrünk-
re, de egyben a... zsírunk-
ra is megy. 
Ha szeretné megismer-
ni a jelenség tényleges (és 
nem bulvároskodó) hátte-
rét, szeretettel ajánlom For-
gács Attila: Az evés lélekta-
na című könyvét. 
Talán ez a könyv sokunknak 
segít, és akkor már értelme 
lesz feltenni a kérdést, hogy 
mit is együnk?    

Dr. Tschürtz Nándor

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 1-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.).

Április 10-i rejtvényünk megfejtése: Apacuka zenekar koncertje. Szerencsés megfejtőnk: Sztahovszky Ferencné (Sopron, 
Margitbányai utca).

KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

ÁPRILIS 24–30.

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

›

Április 24.,  
szerda 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Április 25.,  
csütörtök 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Április 26.,  
péntek 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Április 27.,  
szombat 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Április 28.,  
vasárnap 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Április 29.,  
hétfő 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Április 30.,  
kedd 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Alma és fája – Gyurátz László és Edit

A sport kötelező tantárgy

Gyurátz László és Gyurátz Edit  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Egyedi gyerekszobák
MADARÁSZ RÉKA

Ha különleges és prak-
tikus szobát szeretnénk 
kialakítani a gyerme-
künknek, érdemes 
lak berendező segítsé-
gét kérnünk. 

Fodróczy Manuéla hét éve 
foglalkozik lakberendezés-
sel. Másfél éve érezte úgy, 
hogy szívesen foglalkoz-
na gyerekekkel is. Hamaro-
san össze is hozta a sors egy 
prémium minőségű gyer-
mekholmikat gyártó márka 
megálmodójával, Csiki Ani-
tával, és közös vállalkozást 
indítottak: workshopokat, 
előadásokat tartanak olyan 
anyukáknak, akik egyedi szo-
bát szeretnének kialakítani a 
csemetéiknek. Természete-
sen a komplett tervezést és 
kivitelezést is vállalják.

– A babák eleinte még na-
gyon rosszul látnak, ezért 
érdemes a látásukat for-
mákkal, kontrasztos színek-
kel ingerelni – tudtuk meg 
Manuélától. – Három–négy 
hónaposan már fejlettebbek 
a motoros képességek, ezért 
lógókkal, faliképekkel, rész-
letgazdag festéssel díszít-
hetjük a helyiséget. Nyolc 
hónapos kortól már fotó-
kat is ki lehet tenni, ugyanis 
ekkor már felismerik a csa-
ládtagjaikat.
Mivel a csecsemőknek elég 
későn alakul ki a mélységér-
zetük, a szinteltolással és a 
lépcsőkkel vigyázni kell. 
Kétéves kortól a gyerekek 
már vágynak a személyes 
térre, jó megoldást jelent-
hetnek a manapság rendkí-
vül népszerű sátrak, illetve 
ha az ágyat tetővel házikó-
vá alakítjuk. Ahogy erősödik 
bennük a birtoklási vágy, a 

gyerkőcök egyre jobban 
igénylik a saját szobát. Ha 
ez nem megoldható – külö-
nösen lány- és fiútestvérek 
esetében – javasolt fallal el-
választani az intim zónáikat.
Általánosságban elmond-
ható, hogy a szoba közepét 
érdemes szabadon hagy-
ni, az alacsony bútorokat 
pedig vagy a fal mellé he-
lyezni vagy arra rögzíteni  
– folytatja a lakberendező. 
– Kiváló megoldás a polcos 
szekrény tárolódobozok-
kal vagy kosarakkal, me-
lyeknek segítségével köny-
nyen rászoktathatjuk a ki-
csit, hogy pakoljon el maga 
után. Az iskolásoknál és a ti-
niknél a szoba már rengeteg 
funkciót betölt: háló, dolgo-
zó-, hobbiszoba és nappa-
li. Nekik gyakran már arra is 
igényük támad, hogy a szü-
lők biztosítsanak egy ven-
dégágyat a kis barátjuknak.

Kislánya egyensúlyt hozott az életébe

Boggie Sopronban
KÓCZÁN 

BÁLINT

Hosz-
szú idő 
után ismét 

Sopronban koncerte-
zik Boggie. Az éne-
kesnő Vártam már 
rád turnéja keretében 
lép fel a Búgócsiga 
Akusztik Gardenben 
április 26-án. Boggie 
soproni élményeiről 
és az anyaszerepről is 
mesélt lapunknak.

– Hosszú ideje nem jártál Sop-
ronban. Milyen helyen szere-
pel a szívedben a város?

– Sopron szerintem kiemelt 
város minden koncertező zene-
kar és előadó számára. Ez velem 
sincs másként. Nagyon várom 
már a fellépést!

– Mivel érkezel a Búgó-
csigába?

– A koncert vázát a „3” címet 
viselő legújabb lemezem adja, 
de természetesen az első és a 
második album kardinális dalai 
sem hiányozhatnak a reperto-
árból. Az a szuper, hogy a teljes 
zenekarral tudok menni hozzá-
tok, ráadásul eredeti felállásban: 
Szabó Tamás fog dobolni, An-
tal Gábor zongorázni, Szakonyi 

Milán gitározni és Simkó-Vár-
nagy Mihály elektromos csel-
lózik majd.

– Mostanában min dolgozol?
– Az idei évünk legnagyobb 

mérföldköve a június 24-ei kon-
certünk a MÜPA „Hey June” so-
rozatában, amelyről évek óta ál-
modom. Nagy megtiszteltetés 
számomra ebben a sorozatban 
fellépni. Ezen kívül a „3” című 
albumról szeretnék még idén 
kijönni pár videoklippel, de 
tervben van egy újabb karácso-
nyi videosorozat elkészítése is 
a meglévő mellé.

– Hogy ízlik a család anya 
szerep? Nehéz összeegyeztet-
ned a fellépésekkel?

– Egyértelmű a válaszom: 
imádom! Lenke hozott egy 
egészséges balanszt az éle-
tünkbe. Meg kellett tanulnom 
súlyozni a fontos és lényegte-
len dolgok között. Azóta haté-
konyabb lettem, és jobban be 
tudom osztani az időmet. Per-
sze ebbe a zsonglőrködésbe bele 
kellett jönni, sokszor nem egy-
szerű a logisztika, de egyelőre 
úgy érzem, hogy jól vesszük az 
akadályokat.

Négy év után szólódallal jelentkezett Fluor Tomi. 
Az Ittalvós egyedi videoklipje több szempontból 
is különleges, hiszen barátnőjével a forgatás alatt 
„melegedtek össze”.

Fluort sokan a Wellhello egyik frontembereként ismerik, de 
köztudomású az is, hogy a kezdetek óta ír szólódalokat. Az 
elmúlt négy–öt évben minden kapacitását az elnöki zenekar 
kötötte le, de időközben sok olyan élmény és gondolat ösz-
szegyűlt benne, amelyek inkább a személyes vonalat erősítik.
A rapper–dalszerző vérében vannak a frappáns szövegek és 
a kreativitás, így a frissen megjelent Ittalvós című szólódala 
is egy különleges és rendkívül személyes élethelyzetet mutat 
be. A hozzá készült videoklipet Emil Goodman álmodta meg. 
A végtelenül körbe-körbe járó jelenetekben Fluor maga sze-

repel, egy friss párkapcsolat elején a lánnyal, aki a való élet-
ben is a barátnője már egy ideje. A klipről és a dalról Fluor a 
következőket nyilatkozta:
– Bár már ezer éve ismerjük egymást, csak idén alakult a ba-
rátság valami többé. Február 14-én forgattuk a klipet, és ott 
éreztük, hogy valami átfordult, így onnan számoljuk a kap-
csolatunkat is. Az Ittalvós az első dal a lemezről, amin sok év 
után ismét Mr. Joekerrel dolgozom. Az album a tét nélküli ki-
írásáról szól annak, amit megéltem, megélek vagy épp meg-
jósolok, megérzek, többek között olyan közreműködőkkel 
mint Norba, Deego vagy a Hősök. 
Fluor őszintén elmondta, hogy az az underground forma már 
nem a régi lesz, viszont stílusában egyesek biztosan felfedez-
nek majd ismerős elemeket.
A nagylemez dalai mellett pedig Tomi legfőbb projektjén, a 
Wellhello újdonságain is nagy erőkkel dolgozik Diazzal. Ha-
marosan érkeznek a dalok, sőt június 14-én a Budapest Park-
ban adnak egy izgalmas, „elvarázsolt” koncertet, június 26-
án pedig Sopronban lépnek fel.

Fluor szólóban

Latin slágervárományos
A nemzetközi szupersztár, 
Enrique Iglesias és a latin trap-
fenomén Jon Z egy minden-
kit magával ragadó szerelmes 
dalt készített. A Desputes Que 
Te Perd egy igazi fülbemászó 
felvétel 21. századi trapzenével 
fűszerezve.

Enrique Iglesias lassan három 
évtizede ragyog rivaldafényben. 
A közönség hamar megkedvel-
te, hiszen az angol mellett spa-
nyolul is énekelt. Iglesias eddigi 
karrierje alatt több százmillió le-
mezt adott el világszerte, a leg-
nagyobb spanyol eladási lista az 
ő nevéhez fűződik. Több díjat is 
bezsebelt a Latin Grammy-n és 
a Billboard Awards-on. Enrique 
Igleasias neve ma is felkapott, az 
egyik legtöbbet játszott előadó 
hazánkban is.

Megérkezett a Fran Palermo 
első animációs kisfilmje, amit 
a frontember, Henri Gonzo 
jegyez. A zenekar a stúdiózás 
után április 27-én születésnapi 
koncerttel készül.

A Fran Palermo egy live vi-
deóval összegezte fennállásának 
legpörgősebb koncertidőszakát, 
most pedig egy új fejezetet nyit, 
hiszen a zenekar a nyári feszti-
válszezonig még több új dallal 
jelentkezik. Ennek első lenyo-
mata a Demons On The Beach, 
amit a formáció novemberben 
mutatott be élőben a közönség-
nek, most viszont itt a stúdióver-
zió, ráadásul egy  animációs klip 

kíséretében. A történetet a zene-
kar frontembere, Henri Gonzo 
vetette papírra, és a Piros Ani-
mation csapattal közösen al-
kották meg.

– A klipben azt látjuk, ami a 
dal szövege. Egy belső harc a szo-
rongással, pánikbetegséggel, fé-
lelemmel, mindennel, ami a fe-
jünkben van és gyötör minket 
– mesélte a frontember. 

Az április 27-én az Akvárium-
ban 7. születésnapját ünneplő 
csapat sok meglepetéssel, illet-
ve vadonatúj, korábban még 
sosem hallott dalokkal készül a 
tavaszi klubszezon legnagyobb 
koncertjére.

RÖVIDEN

A szuperduó 
slágere

Még javában fut Alle 
Farben & ILIRA Fading 
című dalának sikerszto-
rija, de máris itt a német 
producer–DJ legújabb 
dobása James Blunt-
tal karöltve. Ez pedig a 
Walk Away!
A Sopront is megjárt Alle 
Farben az egyik legszí-
nesebb egyénisége az 
elektronikus zenei szín-
térnek, változatos dalai 
rendre meghódítják a 
magyar közönséget és 
a rádiós szakembere-
ket is. James Blunt 2003 
óta zenél aktívan, azó-
ta számos slágerrel ö r -
vendeztette 
meg a kö-
zönségét. 
A két név 
egészen 
biztosan 
garancia 
a sikerre.

›Születésnapos 
Fran Palermo

Boggie a Búgócsiga Akusztik Gardenben lép fel

Alle FarbenJon Z és Enrique Iglesias
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