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Száraz nyár vár ránk

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszú távú előrejelzése alapján az átlagosnál kissé melegebb
és kissé szárazabb nyárra számíthatunk Sopronban. Ez beleillik az elmúlt évek trendjébe.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Handleros
diákok tárlata

6

Virtuális szakmavilág

800 milliós
pályázat

A VR-szemüveggel 200 diák próbálta ki
a különböző szakmákat Sopronban
5

A magyar kormány 800
millió forintos pályázati lehetőséget biztosít a
Sopron–Fertő kiemelt
turisztikai térségben
működő vendéglátóhelyeknek, éttermeknek
és borászatoknak. Erről
a Hotel Sopronban tartottak tájékoztatót az
érintetteknek. Mint elhangzott, a gasztroés borturizmus szerves
része a turisztikai folyamatoknak, hiszen Sopron és környéke számos
látnivalót és érdekességet kínál.

11

Finálé címmel nyílt meg pénteken a Soproni
SzC Handler-iskolájának kiállítása a Liszt-központban. A végzős művészeti osztályosok ezzel
a rendezvénnyel zárták le tanulmányaikat.

Érmes labdarúgók

Gólgazdag mérkőzéseket játszottak a hétvégén a soproni focisták.
Az SC Sopron Nyúl elleni meccsének szünetében adták át az
NB II-es női csapat tagjainak az ezüstérmet (felvételünkön), a férfiak
pedig a találkozó után vehették át a megyei első osztályban
szerzett bronzmedálokat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
13

5

Szőcs Renáta
fájó rejtélye
Tíz év után derült ki, hogy miért
voltak fájdalmai Szőcs Renátának. A TV2 Star Academy győztese vőlegénye unszolására fordult végre orvoshoz, mivel étkezések után rendszeresen rosszul
érezte magát. Az alapos vizsgálat és konzultáció után biztossá vált, hogy Renáta laktózés gluténérzékeny, így most
gyökeresen változtatnia kell az
eddigi életmódján.
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Németországból tartottak Németországba az emberek

2.
Ma szinte lehetetlen elképzelni, hogy a második világháború után mekkora embertömegek indultak útnak Európában. A legtöbben háborús
menekültek voltak, akik a harcok elmúltával végre hazatérhettek. Több milliónyian a
bombázások miatt kerestek
oltalmat a rokonaiknál vagy
ismerőseiknél. A katonai lágerekből és a náci kényszermunkatáborokból szintén milliók
szabadultak fel. Ugyancsak
milliókban kell számolni azokat, akik később a szövetséges
hadifogolytáborokból indultak útnak. Egész Európa mozgásban volt, mindenki tartott
valahova. Legtöbben Németország területén poroszkáltak az utakon, hisz itt volt a
háború gócpontja, és itt értek
véget a küzdelmek. Az emberek olyan határokon keltek át,
melyek magát az országot is
darabokra vágták. A bukott III.
Birodalom területét ugyanis

a győztesek megszállási övezetekre osztották. A népmozgás azonban ezzel nem állt
le, sőt! Nagyon sok nő eredt
útnak vőlegénye vagy férje
után, aki a nyugati zónákban
dolgozott. A szovjetek atrocitásai és a kitelepítési rendeletek miatt mintegy 12 millióan
hagyták el az otthonukat. A
menekülők számát növelte,
hogy az amerikaiak 1948-ban
bevonták a nyugati övezeteket
a Marshall-tervbe, és felgyorsult Németország gazdasági
kettészakadása, ennek nyomában pedig a politikai izolálódás és az ország kettészeletelése. 1949-ben a zónahatárokból államhatár lett. Nyugaton
amerikanizált demokratikus,
keleten kommunista részállam
alakult ki Német Demokratikus Köztársaság néven, mely
a Nyugattól mesterségesen
leválasztott, vasfüggönnyel
izolált szovjet blokk része lett.
Akik ezután felkerekedtek, már
sokkal szigorúbb határőrizettel

találták szembe magukat. Az
egyetlen legális út Berlinen át
vezetett.
A Reich egykori fővárosában 1945-ben külön megszállási területet hoztak létre, így
a város – noha a keleti zóna,
majd az NDK szívében feküdt – nem volt annak része.
Ezt használták ki seregnyien,
hogy a „lábukkal szavazzanak”
a berendezkedő és látványosan
kudarcot valló kommunista
rendszerről. A szovjet vezetés
a menekültáradat megállítására 1961. augusztus 13-án titokban előkészített, egyoldalú lépéssel hermetikusan lezárta a 3

RÖVIDEN

Vasvillakerékpártúra

Kényszervándorlás
Harminc éve, hogy 1989. augusztus 19-én
a Magyarországon a nyugatra jutás reményében várakozó NDK-sok áttörték a határt
Piusz-pusztánál, meg sem várva a páneurópai piknik kezdetét. A Soproni Téma sorozatában dr. Tóth Imre történész, múzeumigazgató idézi fel a piknikhez vezető út történelmi hátterét.

2019. május 29.

milliós nagyváros átkelőpontjait, drótkerítéssel, később fallal véve körül Berlin nyugati részét. Miközben a berlini hidegháborús heg a kelet–nyugati és
a német megosztottság szimbóluma lett, a két Németország fejlődése egyre nagyobb
ütemben vált el egymástól. Az
odaát kialakult jobb életszínvonal, a magasabb jövedelem
és a szabad élet központi téma
volt a keletnémet fiatalok körében, akik közül számosan döntöttek úgy, hogy elszöknek az
országból.
Mai ismereteink szerint a
belnémet határon 1949 és 1989

között 327 ember esett a menekülés áldozatául. Legtöbbjüket
lelőtték, mások aknára léptek
vagy vízbe fulladtak. Az áldozatokról készült képek és jelentések a nyugati sajtó révén
ismertté váltak az NDK-ban is,
ezért néhányan távolabbi turistacélpontokat (Kubát, Vietnamot, Laoszt, Mozambikot,
Etiópiát), többen pedig a baráti
szocialista országokat választották, hogy megkíséreljenek
kijutni a nyugati világba.
(Folytatjuk.)

Idén június 2-án, vasárnap tartják meg a huszonnyolcadik Vasvilla
családi kerékpártúrát. A
menet az iskola udvaráról indul reggel kilenckor. Az útvonal: Sopron–Fertőrákos–Balf–
Sopron, a túra hossza
huszonhét kilométer. A
szintidő 2,5 óra. A távot
sikeresen teljesítők sorsoláson vesznek részt,
amelyen több mint
húsz kerékpár is gazdára talál majd. Fontos, hogy mindenki viseljen fejvédőt, sisakot
is! A támogatóknak köszönhetően eddig több
mint kétmillió forint értékű tombolafelajánlás
érkezett. A résztvevők a
kerékpározás mellett jótékonykodnak is, hiszen
az adományokkal például a Soproni Gyógyközpont gyermekosztályát is támogatják. A kerékpártúrát eső esetén
június 9-én tartják meg.

Újabb határidő
A vállalkozásoknak május 31-ig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást és gondoskodniuk a beszámoló letétbe
helyezéséről és közzétételéről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elektronikus üzenetben
hívta fel a tavalyi mulasztók, késve teljesítők
figyelmét a határidőre.

A berlini fal építése

Templomos

Napok

Sopronbánfalván

2019

VÁrosi

JÚNIUS 1., SZOMBAT – JEREVÁN LAKÓTELEP, KODÁLY ZOLTÁN TÉR

Gyermeknap

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDENKIT EGY VIDÁMSÁGGAL,
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROKKAL TELI GYERMEKNAPRA
JÁTÉKVÁROS

10 órától 18 óráig

Csocsó, szumó, ugráló vár, gladiátor, óriáscsúszda,
nagy légvár, fajátékok, lufi hajtogatás

VIDÁM PROGRAMOK
10:00 Sopron Városi Fúvószenekara (Ébresztő)
11:00 Soproni Torna Club tornászainak
akrobatikus bemutatója
12:00 Pendelyes néptáncegyüttes műsora
13:30 Boka Színház: János Vitéz hiteles
története képekben elbeszélve
14:00-16.00 Tűzoltó-, Rendőrség-,
Mentő- és Rabomobil bemutató

14:45 Varnyú Country együttes koncertje

Június 1. szombat

10:00-12:00 Ösvénytaposó (családbarát túrák: 1.5 km, 3.5 km)

Regisztráció, indulás 9.30-10.00 között a Pálosok terén
Június 2. vasárnap

16:00 „Hang-Képek” a Hegyi templomban

Kuzsner Péter orgonahangversenye Szekendy Tamás emlékére
Cakó Ferenc zenés homokanimációja
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár egy vidám napra a
Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata!
Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi
Önkormányzat elnöke, Csiszár Ákos és
Magas László önkormányzati képviselők

A rendezvény szervezője:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a
Bánfalváért Baráti Kör,
Egyesület

15:00 Kézműves foglalkozás, arcfestés a sátorban
15:45 Köszöntő: Dr. Farkas Ciprián, tanácsnok
Tombola sorsolás - Tóth Éva a Jereván
lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke,
Csiszár Ákos és Magas László
önkormányzati képviselő
15:45 Lufi hajtogatás
16:30 BKS zenekar
17:00 Meglepetés

A részvétel díjtalan!
A rendezvény szervezője:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2019. május 29.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

3

Eredményes diákokat és tanáraikat köszöntötték

Sopron büszkeségei
EP-voksolás: nyert
a Fidesz–KDNP
MUNKATÁRSUNKTÓL

Országosan és Sopronban is fölényes győzelmet ért el a Fidesz–KDNP a május 26-i uniós
választáson, amelyen a jogosultak 43,37 százaléka vett részt.
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos közlése alapján a leadott
voksok 99,9 százalékos feldolgozottságánál (amelyet érdemben
nem módosítanak a külföldön
leadott és levélben elküldött
szavazatok) az alábbi eredményeket érték el a pártok: a
Fidesz–KDNP pártszövetség
növelte támogatottságát a 2014es választásokhoz mérten, s a
leadott érvényes voksok 52,14
százalékát szerezte meg, így 13
képviselőt küldhet az Európai
Parlamentbe. Némi meglepetésre a Demokratikus Koalíció
végzett a második helyen a szavazatok 16,19 százalékával. Ez
négy helyet jelent számukra. A
harmadik helyre a Momentum
futott be, 9,89 százalékkal, így 2
képviselőjük mehet Brüsszelbe.
A választópolgárok gyakorlatilag padlóra küldték az MSZP–P
szövetséget és a Jobbikot. Egyikük sem érte el a 7 százalékot,

ezért csak 1–1 képviselőjük lesz
az EP-ben. Az LMP nem érte el a
bejutási küszöböt, éppúgy, mint
a többi, még a szavazólistán lévő
párt. Figyelemre méltó, hogy a
Mi Hazánk 113.676 szavazatot
szerzett meg, ami 3,31 százalékot jelent.
SOPRONI EREDMÉNYEK:
Városunkban a Fidesz–KDNP
az országos átlagnál is jobb
eredményt ért el. A pártszövetségre leadott 13255 érvényes szavazat 55,17 százalékos eredményt jelent. A DK-t
3519-en választották (14,65
százalék), míg a Momentumot 2503-an (10,24 százalék). Az MSZP–P együttműködésre 1550-en voksoltak
(6,45 százalék), míg a Jobbikra 1180-an (4,91 százalék.) A Mi Hazánk 790 voksot gyűjtött (3,29 százalék).

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Az idei
tanévben
az országos versenyeken
jelentős sikert elért
60 diákot, valamint
37 felkészítő pedagógust, edzőt, szakoktatót díjazott a Soproni
Szakképzési Centrum.
– Nagy öröm, hogy évről évre
mind több, szép sikereket elérő
diákot köszönthetünk a tanév
végén. Nem véletlenül lett ez
a mottónk: Akikre büszkék
vagyunk – mondta Králik Tibor,
a Soproni Szakképzési Centrum
kancellárja azon az ünnepségen,
amelyet az országos tanulmányi, szakmai és sportversenyeken jól szerepelt középiskolás
diákok számára rendeztek az
elmúlt héten.
– Folyamatos fejlődés előtt
áll a szakképzés. A kormányzat
célja továbbra is, hogy a fiatalok számára vonzó legyen ez
a pálya, valamint az is, hogy a
szakképző iskolákból jól képzett és felkészült diákok lépjenek a munkaerőpiacra. Ehhez
pedig új fejlesztési források is
megnyílnak.
A megnyitó után Kuntár
Csaba, a centrum főigazgatója
köszöntötte a diákokat. Mint

A szakképzési centrumban köszöntötték a legjobb eredményt elért tanulókat
és a felkészítő tanáraikat FOTÓ: NÉMETH PÉTER
elmondta, az itt lévő fiatalok
jó példát mutatnak a következő generáció számára. A versenyeken elért eredményeik azt
jelentik, hogy érdemes energiát, munkát belefektetni a tanulásba, mert az meghozza a
gyümölcsét. Erre jó példa, hogy
a szakképzési centrum egykori
fodrásztanulója, Nagy Nikolett
kijutott a Kazanyban megrendezendő szakmák világbajnokságra, azaz a WorldSkills versenyre.

Végül Horváth Vilmos, a soproni kamara elnöke méltatta a
sikereket elért diákokat és a felkészítő tanáraikat. Az eseményen részt vett Mágel Ágost
önkormányzati képviselő is.

A szakképzési centrumban megtartott rendezvényen
hatvan tanuló, valamint harminchét pedagógus, szakoktató,
valamint edző vett át elismerést
és tárgyjutalmat.

MEGÚJUL A VASVILLA
Az ünnepségen jelentette be Králik Tibor, hogy az országban négy szakképző iskola, köztük a soproni Vasvilla épületének felújítására biztosít forrást a kormány. A rendkívüli támogatásból az intézmény energetikai rendszerét korszerűsítik.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Tegye le a cigarettát!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A dohányzás első helyen áll a
megelőzhető halálokok körében, évente sok millió ember életét követeli. A legtöbb függő még
tinédzser korában szokik rá a
cigarettára. A WHO célja, hogy a
dohányzás a fiatalok körében is csökkenjen.
A nemdohányzók világnapja alkalmából a dohányzás veszélyeire, a visszaszorítás szükségességére hívják
fel a figyelmet. – Magyarországon is csökkenő tendencia figyelhető meg a dohányzás tekintetében, ugyanakkor
az is kiderül a statisztikákból,
hogy egyre fiatalabb korban
gyújtanak rá a tinik – mondta
a Soproni Témának dr. Bártfai
Liza PhD, a Soproni Gyógyközpont Rehabilitációs Intézetének edukátora. – Praxisomban
előfordult, hogy úgy nyilatkozott a páciens: 5 évesen kezdett el dohányozni. Ez természetesen extrém eset, de ma
Magyarországon a 12 évesek
4,5 százaléka dohányzik. A 2
évvel idősebbek között már 13,
a kilencedik évfolyamosoknál
20, a tizenegyedik osztályba
járóknál pedig a 37 százalék ez
az arány.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint
évente 1,7 millió gyerek hal
meg a környezetszennyezés,

illetve a passzív dohányzás
vagy a rossz higiénés környezet miatt. A dohányzó felnőtt
közelében felnövő gyerek kön�nyebben lesz a káros szenvedély rabja, ráadásul a passzív
dohányzás jelentősen növeli
a fiatalkori szívinfarktus kockázatát. – Ha a szülő maga is
dohányzik, akkor a gyerek számára ez természetes lesz, és
nehezebben számon kérhető,
ha fiatalon maga is kipróbálja.
De nemcsak ez tény, hanem az
is, hogy ha valaki folyamatosan
ki van téve a cigarettafüstnek,

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

akkor egyrészt a függőség
könnyebben kialakul nála,
másrészt a mindennapos dohányfüst a szervezetében komoly károkat okoz – tette hozzá az edukátor. – Léteznek bizonyos innovatív, eredetileg
ártalomcsökkentési céllal piacra dobott eszközök, melyek
a dohányzás modern alternatívájaként menőnek tűnhetnek.
Ezek legfontosabb „piaca” a fiatal korosztály. Arról azonban
sajnos szó sincs, hogy ezek az
eszközök kevésbé lennének károsak, így óva intek mindenkit
a használatuktól.
A leszokni vágyó dohányosok rendelkezésére áll a telefonos leszokás támogatás lehetősége is. A 06/80–44–20–44
ingyenes zöld számon szakemberek segítenek a leszokásban, de a www.cikiacigi.hu és
a dohanyzasvisszaszoritasa.hu
honlapokon is találnak számtalan hasznos információt.

Egy nap a gyermekekért
Hétvégén több gyereknapi rendezvényt is tartottak városszerte: a Liszt-központ NépmesePontja megnyitotta a kapuit, a Macskakő Gyermekmúzeumban ecsetet ragadtak a kicsik, a Deák téren a kézművesek mutatkoztak be,
a tűzoltóságon be lehetett ülni az autókba, Brennbergbányán pedig a Szent
Borbála teret vették birtokba a gyerekek (felvételünkön). A rendezvények
sora szombaton a Jerevánon folytatódik. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A trükkös csalóktól védenek
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A trükkös csalások
megelőzéséért tartanak fórumot a Soproni
Rendőrkapitányságon.
Mindennapjaink jelenségévé
váltak azok a „trükkös” bűnelkövetési módszerek, melyek
főként az egyedül élő időseket
érintik. Az elkövetők személyesen vagy telefonon keresik
fel áldozataikat, és kihasználva
hiszékenységüket, különböző történetekkel férkőznek a bizalmukba. A Soproni
Rendőrkapitányság az ilyen

bűncselekmények megelőzéséért fórumot szervez, melyre
mindenkit, de főként az egyedül élő időseket várnak. – A
trükkös csalás olyan, mint az
influenza, szezonálisan újra és
újra visszatér, kicsit más formában – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Megfigyelhetők
az esetek között hasonló motívumok, például hogy az elkövetők különféle szolgáltatók
munkatársainak vagy hivatalos
személynek adják ki magukat,
és hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (vízóra- vagy

gázóra-leolvasás) próbálnak a
sértett bizalmába férkőzni.
Előfordult, hogy pénzvisszatérítés ürügyén a lakásba jutva
nagyobb összegű készpénzt
loptak el, de az „unokázós” csalás is újra és újra felbukkan. A
vagyonvédelmi fórumon az
érdeklődők információt kaphatnak arról, hogy mit tehetnek
biztonságuk érdekében. Például
hol és hogyan ne tárolják a készpénzüket a lakásban, vagy miről
lehet egyértelműen felismerni,
hogy csalóval van dolguk.
A vagyonvédelmi fórumra június 17-én 17 órakor várják az érdeklődőket a Soproni
Rendőrkapitányságra.
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Népszerű a háromgyerekes anyuka által indított játék

Játszótéri kalandozás

EZ LESZ…
Kövek – zenés tanjáték
Május 29., szerda 15 óra, Liszt-központ
Lázár Ervin Pilot Projekt

Csipkecsodák VI.
Május 30., csütörtök 18 óra, Széchenyi István Városi
Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
A Bánfalvi Kézimunka Kör kiállításának megnyitója. Megtekinthető június 28-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

KÖVES ANDREA

Fedezd
fel Sopron játszótereit!
– címmel izgalmas
játékot szervezett a
gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek
Lankovitsné Kaiszter
Orsolya. A programban harminc soproni
játszóteret fedezhettek fel a résztvevők.
– Évek óta nagy játszótér-látogatók vagyunk három gyermekemmel, nem ragadunk
meg a legközelebbinél, az igazi
élményt számunkra az adja,
ha folyamatosan újakat fedezhetünk fel – mesélte Orsolya.
– Saját magam is meglepődtem,
hogy milyen gazdag városunk a
játszóterekben, és azon is, hogy
mindegyik más-más izgalmas
eszközökkel, játékokkal, homokozókkal várja a gyerekeket.
Mindez nemcsak a gyerkőceimet, hanem engem is inspirál,
hiszen egy szülőnek is sokkal
izgalmasabb, ha nem mindennap ugyanabban a környezetben tölti a szabadidejét. Innen
jött az ötlet: ha mi már ennyi,
sokszor kevéssé ismert játékbirodalmat fedeztünk fel, miért

2019. május 29.

28. Soproni Borünnep
Május 31. – június 2.
Három napig a fúvószene, a térzene és a legkiválóbb
soproni borok bűvöletében

BeatCoin
Május 31., péntek 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Egy vadiúj formáció, dögös és pörgős pop–rock feldolgozásokkal

Tómalmi juniális
Június 1., szombat 9 óra, tómalmi játszótér

Jereváni gyereknap

Lankovitsné Kaiszter Orsolya három gyermekével folyamatosan fedezi fel
Sopron játszótereit – erre buzdítja a többi szülőt, nagyszülőt is
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

ne adjam át ezeket az információkat játékos formában más
anyukáknak, apukáknak és
nagyszülőknek?
Ebből az elgondolásból született a kezdeményezés, amelyet
május elején indított útjára a háromgyermekes anyuka az egyik
közösségi portál segítségével.
Elkészített egy listát, amelyen
harminc játszóteret jelölt meg,
és mindegyikhez csatolt egy

olyan kérdést, amelyet csak az
tud megválaszolni, aki valóban
személyesen is ott jár a helyszínen. A résztvevők sorsoláson
vesznek részt a játék támogatóinak köszönhetően. Orsolyát
is meglepte, hogy milyen sokan
csatlakoztak a kezdeményezéshez, így első körben ugyan május végén véget ér a játék, de hamarosan újabbat tervez. Mint
mondta: azóta néhány általa

nem ismert kisebb játszótérrel
is bővült a lista, így legközelebb
már azok is szerepelnek a játékban. A programmal a játszóterek
megóvására is szeretné felhívni a
figyelmet. Meglátása szerint egyre jobban felszereltek, jól karbantartottak a soproni játszóterek,
ám a rongálókat sajnos semmi
sem tántorítja el. Emellett azt is
elgondolkodtatónak tartja, hogy
a szemetelés sem ritka a tereken.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk,
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja.
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő,
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
aS
 oproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Június 1. 10 óra, Kodály tér
A kicsik és nagyok óriási játékvárosban barangolhatnak,
kipróbálhatják az ugrálóvárat, a játszóvárat, a csúszdát,
felfedezhetik a fajátékok parkját, vagy éppen kérhetnek
arcfestést. A színpadi műsorok mellett tűzoltó- és rendőrautókba, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rabszállítójába és menőautóba is beülhetnek a gyerekek.

NKTB Pres.: //The Underground w/
WPS//
Június 1. 22 óra, Hangár Music Garden

Ska Tunes & Kettő Kettő
Tánczenekar
Június 1. 23.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Ingyenes garantált séták
Belvárosi séta
Június 2., vasárnap 10.30, Tourinform iroda (Szent
György u. 2.)

Újragondolt múzeum
Június 4., kedd 14 óra, Központi Bányászati Múzeum
Múzeumi információs nap Sopronban

Író–olvasó találkozó
Június 4. 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Hámori Tamás (T. H. Fabling) Tiltott győzelem című
könyvéről tudhatnak meg többet a résztvevők

Nyelvek, kultúrák és identitás a XXI.
században
Június 4. 18 óra, Soproni TIT nagyterem
Előadó: dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens, Soproni Egyetem

Nagyszülők a kispadon?
Június 4. 18 óra, GYIK Rendezvényház
L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, gyakorló pszichoterapeuta és nagyszülő előadása, majd
könyvdedikálás

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják
nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést június 5-ig
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.)
portáján ajándékot sorsolunk ki.

Május 15-i rejtvényünk megfejtése: Sopron első kőszínháza. Szerencsés megfejtőnk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Sopron színháztörténete messzire nyúlik vissza, hisz feljegyzések szerint a jezsuiták már 1722-ben színielőadásokat tartottak a városban. Hivatásosnak nevezhető színészek 1730-ban
jelentek meg először Sopronban, akiket annyira megszeretett

Június 4. 18 óra, Barátság park

Szilánkok
Nagy Máté éremművész kiállítása
Megtekinthető május 30-ig a Torony Galériában.
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 15–18 óra.

Szürrealista kiállítás

Megfejtések

Sopron első kőszínháza

Nemzeti összetartozás napja

a közönség, hogy a mai Széchenyi-gimnázium helyén álló
szárazmalom színházzá való átalakítására engedélyt adott a
korabeli városvezetés. Az építés kőművesmestere Trost János
György, ácsmestere Matthis Lőrinc volt, az asztalosmunkát (a
földszinten 28, a karzaton pedig 8 pad volt) Pohl János György
végezte. A színház kifestésével a késő barokk híres soproni
mesterét, Dorfmeister Istvánt (1729–1797) bízták meg, aki a
régi soproni városháza mennyezetfreskóit is készítette. Az
egykori szárazmalomból átalakított új színházat Prenner Antal 1769. október 15-én nyitotta meg, de már az átadás előtt
is játszott a színházban a Nobák-féle színtársulat (Comoedianten Compagnie). „Sopronnak tehát már 1769-ben állandó,
kőből épült színháza volt, s e hiteles történeti adattal városunk hazai színészetünk történetében olyan előkelő helyre
kerül, hogy összes magyar városaink között csakis Pozsony
tud vele az elsőbbség dolgában versenyre kelni.” – írta Kugler
Lajos a Soproni színészet története című, 1909-ben megjelent
munkájában. Városunk első kőszínháza 1841-ig működött.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Dezséry Dorottya fotóművész és Szük Norbert festőművész házaspár kiállítása
A tárlat megtekinthető június 8-ig a Búgócsiga Akusztik Gardenben

Ecset és objektív
Iván István festmény- és Fabó Ferenc fotókiállítása
A tárlat megtekinthető augusztus 30-ig a Macskakő
Gyermekmúzeumban

Patikakoncert
Június 5., szerda 18.30, Arany Kígyó Gyógyszertár
mediterrán kertje
A Patikaház falán Liszt Ferenc keresztszüleinek, Zambothy Ferencnek és Szalai Juliannának avatnak emléktáblát, majd 19 órától a Kőszegi Vonósok koncertjével folytatódik a program. A műsorban Liszt, Mozart
és Kárpáti Sándor zeneművei csendülnek fel, a borkóstolóhoz a nedűt a kőszegi Láng pincészet biztosítja. A
koncert bevételét a Soproni Patikamúzeum támogatására fordítják.

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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Gasztro- és borturizmus: megkérdezik az érdekelteket is

800 milliós pályázat

A cél a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése – hangzott el a Sopron–Fertő kiemelt turisztikai
térségben működő vendéglátóhelyeknek, éttermeknek és borászatoknak tartott tájékoztatón
FOTÓ: SOPRON MÉDIA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar kormány 800 millió forintos pályázati lehetőséget biztosít a Sopron–Fertő
kiemelt turisztikai térségben működő vendéglátóhelyeknek, éttermeknek és borászatoknak.
Erről a Hotel Sopronban tartottak tájékoztatót
az érintetteknek.
– A Sopron–Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. mint
teljes egészében állami tulajdonban lévő fejlesztő vállalat
végzi a térség legjelentősebb
turisztikai beruházásainak lebonyolítását, így a Fertő-part
komplex fejlesztését is – mondta bevezetőjében Kárpáti Béla
vezérigazgató. – Projektindító
rendezvényünk célja, hogy a

Sopron–Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbe tartozó
borászatok és vendéglátóhelyek vezetőit tájékoztassuk az
előttünk álló közel 800 millió
forintos pályázati lehetőségekről, amelyeket Magyarország
kormánya biztosít a térség számára annak érdekében, hogy
a bor- és gasztronómiai turizmussal foglalkozó vállalkozások

tevékenységi köre és turisztikai
megtartó ereje bővülni tudjon.
Az eseményen részt vett
Barcza Attila országgyűlési
képviselő is, aki hangsúlyozta,
a térség komplex fejlesztése –
a Modern Városok és a kastélyprogram, a kerékpárutak fejlesztése Sopronban és környékén,
a helyi attrakciók, valamint a
már épülő M85-ös gyorsforgalmi út – még inkább versenyképessé teszi a térséget. Ehhez
kapcsolódik a Fertő-part átfogó
modernizációja s az a pályázati
lehetőség, amely a térség gasztro- és borturizmusát erősítheti.
A Sopron–Fertő kiemelt turisztikai térség jelenlegi helyzetét országos vonatkozásban dr. Gajda Tibor turisztikai

szakértő vázolta fel, kiemelve a
lehetséges megoldásokat és a
tennivalókat. Mint elhangzott, a
gasztro- és borturizmus szerves
része a turisztikai folyamatoknak, hiszen Sopron és környéke
számos látnivalót és érdekességet kínál. A cél a vendégek és a
vendégéjszakák számának növelése. A kérdés az, miképp lehet hozzánk csábítani a vendégeket. Ehhez nyújthat segítséget
a 800 millió forintos pályázat,
amelynek előkészítésébe bevonják mindazokat a vállalkozásokat, amelyek élni szeretnének a
lehetőséggel. A tervek szerint a
folyamat ősszel zárul, ekkor derül ki, hogy Sopronban és környékén milyen fejlesztések lesznek ezen a területen.

Virtuális szakmavilág
KÖVES ANDREA

Országjáró kamion
érkezett Sopronba a
Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében. A Szakmavilág roadshow-ján a
7–8. osztályos diákokat a virtuális világ is
segítette a szakmák
megismerésében.
Vajon milyen a ruhatervezés,
egy építkezés vagy éppen a cukrászkodás a virtuális térben?
Ezekre a kérdésekre is választ
kaphattak azok a soproni diákok, akik beléptek az országjáró
kamionban kialakított izgalmas,
modern, virtuális világba. A gyerekek szemére felkerült a speciális szemüveg, majd elmélyülhettek a különböző területekben.
– Az országos kamara több
mint ötven településen állomásozik a Szakmavilág road
show-val, Sopronba a helyi kamara meghívására érkezett a
pályaválasztást segítő program.
Összesen 200 diák ismerkedett
meg itt a szakmákkal a virtuális valóság technika segítségével – emelte ki a programmal
kapcsolatban Kozma Adrienn
pályaorientációs tanácsadó.
– A szervezők célja az országjáró
programmal, hogy a fiatalokat a

A hit diadala
Horváth Ferenc jegyzete
Június elsején kerül sor a világ egyik
legnézettebb sporteseményére, a BL
döntőre ezúttal Madridban. Két angol csapat, a Liverpool és Tottenham méri össze tudását. Csak remélni
lehet, hogy izgalmas és magas színvonalú mérkőzés
lesz, de talán nem tévedek nagyot, ha megkockáztatom, nem múlja felül az elődöntőket.
Nem tudom, hogy világszerte mennyien látták ezeket a mérkőzéseket, de abban biztos vagyok, hogy
aki – akár pártatlanul is, de – végigizgulta az összecsapásokat, az életre
„…a sport arra (is) való, szóló élménnyel gazdagodott. S ha eddig
hogy legyen kapasznem szerette a sportot
kodónk, ha reményés ezen belül a labdatelennek látszó életrúgást, akkor most ráhelyzetbe kerülünk. Az döbbent, hogy mit is
igazán nagy sportoveszített eddig. Amit a
lók segítenek nekünk, négy csapat produkált
hogy sose adjuk fel.”
– csak a rend kedvéért: Liverpool–Barcelona és Ajax–Tottenham –, azt nem lehet szavakkal visszaadni. Ilyenre csakis a foci képes! (Elnézést
a többi sportág versenyzőitől!) Persze elsősorban a
Liverpool és a Tottenham dicsőségéről szólnak e sorok, hiszen ez a két csapat volt az, amely a végsőkig
kiélezett meccseken, valódi görög drámákat idéző
módon harcolta ki a döntőbe jutást.
Ahogy mondani szoktuk, volt minden: huszonegyedik
századi gladiátorok végsőkig kiélezett heroikus küzdelme, szuperszonikus gyorsaságú indítások, szinte
követhetetlen cselek, rafinéria, önzetlenség és alázat, szerencse az egyik oldalon, tragédia a másikon,
magas szintű tudás és taktikai érettség, végül a győzteseknek és szurkolóiknak – katarzis. És ami miatt
mindaz bekövetkezhetett, amit láttunk, ami miatt e
sorok lényegében íródtak, az a legtiszteletreméltóbb
hit, hogy lehetetlen helyzetből is fel lehet állni, hogy
addig „hajtunk”, míg csak szemernyi esélyünk is van.
Ezért érdemelt továbbjutás a két angol csapat.
A mélységesen csalódott vesztesek ma még talán
nem tudják, de éppen ellenfeleik példáján tanulhatják meg, hogy van visszaút, hogy nekik sem szabad
feladni, és hogy jövőre ismét a legjobbak közé kerülhetnek.
A mérkőzéseken tapasztalt hit azonban túlmutat a
labdarúgáson és a sporton. Mindannyian erőt meríthetünk belőle hétköznapi életünkben. Mert a sport
arra (is) való, hogy legyen kapaszkodónk, ha reménytelennek látszó élethelyzetbe kerülünk. Az igazán
nagy sportolók segítenek nekünk, hogy sose adjuk
fel. Persze az igazán kimagaslók emberként is megállják a helyüket, másban is példaképeink lehetnek. A
focinál maradva: Ronaldo, aki most a Juventust erősíti, az egyik (szintén BL) mérkőzés előtt olyant tett,
ami számomra többet ért legendás cseleinél is. Bizonyára tudják, látják, hogy a csapatokat kis focisták vezetik fel a mérkőzések előtt. Így volt ez azon a
mérkőzésen is. A Ronaldo mellett álló társát felvezető kisfiú olyan szívszorongató rajongással, áhítattal nézett fel, kissé félve a világsztárra, mintha nem is
közénk való lenne. Ronaldo észrevette, és gyengéden, alig észrevehető mosollyal úgy simogatta meg a
kisfiú arcát, ahogy csak egy édesapa tudja a kisfiát.
Gyönyörű jelenet volt, talán a legszebb azon a mérkőzésen. Ez is a sport része.

›

RÖVIDEN

Határon átnyúló egyeztetés
A virtuális szakmabemutatót egy kézműves teremmel is kiegészítették, ahol
a diákok belekóstolhattak az üvegolvasztás, az üvegfestés és stencilezés
technikájába FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
saját nyelvükön szólítsák meg,
így talán nagyobb kedvvel választanak majd szakmát.
A diákokhoz nagyon közel áll
a VR technika, többségük már
ki is próbálta valamilyen játék
keretében. A Lackner-iskola hetedik osztályos diákja, Kovács
László Márk az autószerelésbe
kóstolt bele a programon, úgy
látta, hogy sokkal izgalmasabb
ezzel a módszerrel a szakmákat
megismerni. Eddig festőnek
készült, de az élmény hatására

elképzelhető, hogy másként
dönt. A szintén hetedikes Lakatos Nellit és barátnőjét a divat
világa vonzza, így egy ruhát terveztek a virtuális programmal,
amely annyira megtetszett nekik, hogy később a valóságban is
szeretnék elkészíteni.
A programot egy kézműves terem is kiegészítette, ahol
a diákok belekóstolhattak az
üvegolvasztás, az üvegfestés és
stencilezés technikájába. A kamara égisze alá tartozó Soproni

Kézműves Műhelyek képviselője, Balogh Eszter a foglalkozással a kézműves szakmákra hívta
fel a tanulók figyelmét. A szakember kiemelte: a mai világban már a tradicionális kézműves foglalkozások – üvegfestő,
porcelánfestő, keramikus, hímző – is hiányszakmák. A legnagyobb problémának azt tartja,
hogy a gyerekek nem is ismerik ezeket az ősi, szép hivatásokat, így örömmel csatlakozott a
rendezvényhez.

Burgenland frissen megválasztott tartományfőnökével,
Hans Peter Doskozillal a közelmúltban egyeztetett Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke és dr. Fodor
Tamás, Sopron polgármestere. A kétoldalú megbeszélésen főként a határmenti együttműködésekről, az Interreg projektekről, a közös útfejlesztési tervekről, valamint
a két terület közötti további kapcsolódási pontokról és a
hosszú távú együttműködés jövőbeni lehetőségeiről volt
szó. A felek emellett megvitatták az osztrák aktuálpolitikai helyzetet, valamint kitértek a közelgő osztrák tartományi és parlamenti választásokra is.

15 éves a katolikus rádió
A 15 éves Magyar Katolikus Rádió múltjával, jelenével és
jövőjével ismerkedhettek meg az érdeklődők a soproni
Szent György Plébánián. A rendezvényt a rádió országjáró körútjának keretében hívták életre, az eseményen
részt vett dr. Radetzky András vezérigazgató-helyettes is.
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A havas májusból haladunk a meleg júniusba

Száraz nyár vár ránk

›

2019. május 29.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Milyen nyárra számít?
NAGY ZOLTÁN:
Az időjárás a nyáron ne legyen olyan esős, mint amilyen az elmúlt napokban,
hetekben volt. Süssön sokat a nap! Így a nyaralókat
is szép napok várják majd.

KULICH TAMÁS:
A június szerintem a májushoz hasonlóan esős
lesz. Nyár közepén, júliusban pedig szárazság várható. Az sem jó, ha nagy a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet legyen harminc
Celsius-fok körül.

Napozás a Fő téren: jól jött a május végi napsütés FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszú
távú előrejelzése alapján az átlagosnál kissé
melegebb és kissé szárazabb nyár vár ránk. Ez
beleillik az elmúlt évek trendjébe.
– Pontos előrejelzések csak 10–12
napra készíthetőek, ezek alapján az látszik, hogy ha lassan is,
de érkezik a nyár a hűvös május
után – mondta lapunknak Kiss
Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) észlelőhálózati koordinátora. – A melegedő tendencia egyértelmű, ez
jól látszik az adatsorokon. Most

a nyári hónapok átlaghőmérséklete Sopronban 19,9 fok, míg 100
éve alig érte el a 19 fokot, azaz
100 év alatt közel 1 fokos az emelkedés. A csapadék tekintetében
már változatosabb a kép: a száraz időszakok hossza növekszik, a
csapadékos időszakoké csökken.
De amikor esik, akkor egyszerre
nagyon sok, így összességében

a csapadékösszegek jól mutatnak a statisztikában, ám ha az
eloszlást nézzük, akkor már nem
ennyire rózsás a helyzet.
A nyári legmelegebb nap a
pontos mérések 1856-os kezdete óta Sopronban 2007. július
20-án volt, amikor 39,5 fokot
mértek. A második helyezett
39,2 fokkal 2013. augusztus 8-a,
a harmadik 38,7 fokkal 2003.
augusztus 13. 1992. augusztusa

a középhőmérséklet tekintetében a 24,9 fokos értékével pedig
mind a napig csúcstartó. Az átlagnál hűvösebb nyarunk legutóbb 2004-ben és 2005-ben
volt. Kiss Márton hozzátette:
a március és az április az átlagnál jóval melegebb és szárazabb
időt hozott, május első napjaira már aszály alakult ki, mivel
a téli csapadék is elmaradt a
megszokottól.

EGY ÓRÁIG ESETT A JÉG: A Soproni-hegységben is havazott májusban, amire legutóbb 1981-ben volt példa. Emellett ugyanebben a hónapban, 12-én 56 percen át hullott a
jég városunkban, ami szintén 10 évente egyszer fordul elő.

TÉGER ERZSÉBET:
Süssön sokat a nap, de ne
legyen nagy a forróság. Azt
tapasztalni, hogy a nyarak kitolódnak, és nem ritka, hogy szeptemberben
és októberben is melegebb az idő.

ORBÁN JÓZSEF:
Szerintem változatos lesz a
következő időszak: két nap
eső, majd két nap napsütés. Igaz, mostanában a
nyarak egyre melegebbek
és szárazabbak.

Szemétszedés
a szőlőkben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Felhívás!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2019. évben, Sopron közigazgatási területén

környezetszépítési

versenyt

Huszonöt soproni bortermelő
fogott össze Varga Tamás és
Németh Ottó borászok kezdeményezésére, és együtt gyűjtötték össze a Soproni borvidék szőlőiben, dűlőiben, útjai
mentén eldobott–kihordott
szemetet, hulladékot a napokban. A borvidékért felelősséget
érző és azért tenni akaró gazdák munkáját a mezőőri szolgálat munkatársai is segítették.
Megtisztultak például a Fertő
part dűlői, a harkai szőlők,
valamint a Balf és Fertőrákos
közötti kerékpárút is. Az akció
végén mintegy tíz köbméternyi

szemetet szedtek össze. A legváltozatosabb dolgok kerültek
elő: háztartási hulladék, tévé,
több gépjármű gumi–gumiabroncs, zsindely, szigetelőanyag,
műanyag vödör, festék, kanapé,
locsolócső, bontási törmelék,
gyerekjáték.
Mint azt a szervezők közölték,
most ismét ragyog a borvidék.
Remélik, mások is megértik,
mennyire fontos a környezetünk tisztasága, és legközelebb
magukkal viszik az út közben
keletkező szemetet, illetve az
otthoninak a szelektív hulladékgyűjtőket, vagy a Kőszegi úti hulladéklerakó állomást
választják.

hirdet a következő kategóriákban
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

a versenyben való
részvétel feltétele
a nevezés, melyet a következő
címre kell küldeni:
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
9400 Sopron, Fő tér 1.
nevezési határidő
2019. május 31.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

ZÖLD HÍREK

Bemutatkoznak
a vadászkutyák
Vadászkutyás rendezvényre várják az érdeklődőket június 8-án délelőtt tíz órakor a Muckon,
a volt határőrs területén
a TAEG Zrt. munkatársai.
Lesz fajismereti előadás,
az érdeklődők hasznos
tanácsokat kaphatnak a
kutyatartással, -tenyésztéssel, -kiállításokkal
kapcsolatban.

Virágos Sopron
Folytatódik az Egészséges, emberibb környezetért és virágos Sopronért programsorozata június 12-én 16 órakor
a Ligneum látogatóközpontban. Egerváriné
Kökényes Zsuzsa lelkész
tart előadást Gyermek és
az élő környezet címmel, majd Horváth Sándor nyugalmazott főkertész mutat be különböző növényszaporítási és
-nevelési praktikákat.

Permetezés

a szakértő bizottság az
értékelést június közepén végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és
gondozottsága alapján
győzteseket kategóriánként
hirdetnek, akik jutalmul
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

›

Példás összefogás – szemétszedésben – a Soproni
borvidéken

Ismét permetezik a
vadgesztenye- és platánfákat. A Sopron Holding Zrt. munkatársai
május 29–30-án 22 óra
után végzik el a munkát. A felhasznált vegyszerek méhekre, emberekre nem veszélyesek,
ugyanakkor kérik, hogy
a fenti időpontokban a
vadgesztenye- és platánfák alá az autósok
ne parkoljanak!

KultOldalak
ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK
A QR-KÓDOKKAL ELÉRHETŐ
WEBOLDALAKON, VIDEÓKBAN

PROGRAMAJÁNLÓ
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Tündérfesztivál
retró hangulatban
A város egyik legjobban várt családi eseményét, a XII. Tündérfesztivált június 8–9-én
rendezik meg az Erzsébet-kertben.
A Tündérfesztivál igazi családi program, ahol nemcsak a kisgyerekek, hanem
a szüleik és a nagyiék is
találnak maguknak látványosságot és szórakoztató programokat.
A páneurópai piknik 30. évfordulója
az Erzsébet-kertben

is megjelenik majd – persze
játékosan. A kétnapos rendezvény egy nagy családi piknik
lesz, ahol szombaton és vasárnap is tartalmas programokat kínálnak.
A tündérien berendezett kertben lesz piknikplacc (persze
kockás plédekkel), a vállalkozó
kedvűek piknikkosár-díszítő

DÍSZVENDÉGÜNK A KOCKÁSFÜLŰ NYÚL ÉS ALKOTÓJA
Hogyan kerül A kockásfülű nyúl a tündérek közé? A
rajzolója, Richly Zsolt Sopronban született, másrészt a zöld
nyulacska maga is egy „tündér”: távcsövével észreveszi, ahol
valaki bajba jut, odareppen és segít megtalálni a helyes utat.
Itt lesz a figurát megálmodója, aki dedikál is a gyerekeknek. A
kockásfülű nyúl embernagyságban is jelen lesz, a mozisátorban
vetítik az egyes epizódokat, de lesz nyuszisimogató és
bőröndös játék. A szervezők azt javasolják: mindenki
hozzon magával távcsövet – a kertben egy felfedező
játékra vállalkozhatnak a családok. A helyszínen is lehet
majd távcsövet készíteni, akár kölcsönözni és éjszakai
csillagnézés is lehetséges.

HATVAN JÁTÉK – EZER ÖRÖM
A fesztiválnak saját térképe lesz, amely 60 játszóhelyet kínál.
Üzemel Kádár Ferkó nosztalgikus fotószínháza, Paprika
Jancsi Csúzlizdája, lesznek Tündéri tavak, természetes
fajátékok, mindenféle retró játékok, s találkozhatunk
Felhővadászattal. Csatlakozik az Erdészeti Múzeum,
a Soproni Egyetem, a Lady Lions, a Macskakő
Gyermekmúzeum és a Fertő–Hanság Nemzeti Park.
A Handler-iskola jóvoltából a tetőácsolás rejtelmeibe
is bepillanthatunk. Jönnek a hagyományőrző
faművesek Zalából, a Futura élménydoboz a
Szigetközből és egy japán tündér is várható.

›

SZÍNPADI PROGRAMOK:

VILÁGHÍRŰ POROND
06.08., szombat
10:00 Nyitóceremónia
(Juventus-tus, A
kockásfülű nyúl,
Fertő tó tündérei)
11:00 Viseletverseny
11:30 Valahol Európában
(barlangcsalogató)
14:00 Tündérfuvolák
(HJAMI
fuvolaegyüttes)
15:00 Szalóki Ági:
Körforgás
16:00 Gyermek
táncbemutató
(MRL)
17:00 Méhek koncert

06.09., vasárnap
10:00 Reggeli mantorna
10:30 Pünkösdölő (Petőfi
AMI)
11:30 Drazsé zenekar
14:00 Kismalac és
a farkasok
(Színitanoda)
15:00 Kolompos: Pünkösdi
királykisasszony
16:30 Kalimba Gospel
gyermekkórus
17:00 Tóthék (családi
zenekar)
17:30 Tündér Tánc Tanoda
18:00 Takarodó

versenyre is benevezhetnek,
szombat este pedig egy Piknik
Mozi is várja a családokat. Pokrócokról, kisszékekről, párnákról nézhetünk egy igazi családi
mozit várhatóan este nyolc
órától. A műsoron a 2015-ben
készült élőszereplős Hamupipőke című Walt Disney mozi
látható: mese egy árvaságra jutó
lányról, a gonosz mostoháról és
persze Tündérkeresztanyáról.
Akik annak idején, a páneurópai piknik időszakában voltak

gyerekek, most kisgyerekes szülők. Retró soproni fotókon megidéződnek a korszak gyerekjátékai, divatja és arcai is. A legkisebbek kipróbálhatják a régi pedálos
Moszkvicsokat, a nagyobbacskák pedig beülhetnek egy igazi
1989-es gyártmányú Trabantba
is – bárkit szívesen elvisznek egy
körre. De lehet majd közösen
Trabantot festeni, pöttyös labdázni és ugróiskolázni is, hiszen
a Tündérfesztiválon nem csak a
tíz év alattiaké a világ!
PAGODA – A ZENEPAVILON

A zenepavilon kamaratermi
játékok otthona lesz. Félóránként gyermekbarát foglalkozások, meseanimációk váltakoznak: életre kel a
három tündér meséje, tartanak manó jógát, mesél a Réti
tündér, a bábjátékok kedvelői Bódog és Szomorilla történetét nézhetik meg.

KÖRFORGÁS
SZALÓKI ÁGIVAL
A körhintánk mellett szombaton délután háromtól
Szalóki Ági és zenekara is
pörgésbe kezd a Körforgás
című koncertjével. Tamkó
Sirató Károly, Szabó T. Anna
és Erdős Virág versei kelnek
életre. A zenei stílusok is kavarognak: magyar, cigány,
afrikai pigmeus és indiai motívumok csendülnek fel.

PÜNKÖSDI KÍNÁLAT – PETŐFI ÉS A KOLOMPOS
Az idei Tündérfesztivál egybecseng a pünkösddel: vasárnap
lesz benne részünk az Erzsébet kertben is. Délelőtt a Petőfi iskola legkisebb táncosai lépnek a színpadra – pünkösdi
népszokásokat mutatnak be. Délután a közkedvelt Kolompos
együttes hívja táncba a kicsiket és a még kisebbeket. A pünkösdi királykisasszony játékukban „felbajuszozott” öreg királyok, koronás, fiatal trónörökösök, pünkösdi királyfi, királykisasszony, koszorúslányok és páncélos vitézek is szükségeltetnek majd – úgyhogy találkozzunk június 9-én
a Tündérfesztivál Világhírű porondjánál!
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Valahol Európában nyáron a barlangszínházban – népes gyerekcsapat a színpadon

A művészet, a zene életet teremt
Gőzerővel próbálják a Valahol Európában
című musicalt a soproni teátrumban. A rendező Halasi Imre, a koreográfus Gyenes Ildikó,
Simon Péter szerepében Mikó István látható.
A premiert július 26-án tartják a
fertőrákosi barlangszínházban,
majd ősztől a leghűségesebb
város teátrumában is látható
az előadás bérletszünetben, felsős és középiskolás bérletben is.
Amikor idén februárban
nyolcvanan jelentkeztek a musical gyermekszereplő-válogatására, még senki nem tudta, kik
vehetnek részt ebben a nagyszabású produkcióban. Végül
31-en maradtak, ők kezdték meg
a próbákat.

Sárdy Barbara korrepetitornak köszönhetően a dalok egyre
jobban szólnak. Halasi Imre
rendező pedig látva a gyerekek
óriási igyekezetét, lelkesedését, akaratát, azt a nagy munkát, amit elvégeztek már eddig,
úgy döntött, hogy az előzetes
tervekkel ellentétben – miszerint az őszi soproni előadásokban kisebb létszámú gyermekcsapat szerepel – a barlangszínházban és a Petőfi Színházban
is mindenki színpadra léphet.

SZEREPLŐK: Az előadásban Simon Pétert Mikó István Jászai-díjas, érdemes művész alakítja. Hosszú szerepében Vastag Tamás látható, a Suhancot Kisfaludy Zsófia formálja meg,
Ficsurként Papp Attila lép színpadra. A Tróger alakját Szőcs Erika ölti magára, az Egyenruhás Savanyu Gergely lesz. A Sofőr
és Leventeoktató Ács Tamás, a Tanító Major Zsolt, Önkéntes
Marosszéki Tamás, továbbá kórus is szerepel a produkcióban.

Mikó István főszereplésével mutatja be a színház a Valahol Európában című musicalt. A soproni és
környékbeli gyermekcsapat vezetője a színpadon Vastag Tamás és Kisfaludy Zsófia.
A musicalt a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft.-vel kötött megállapodás alapján mutatják be. A zeneszerző Dés László, a
dalszöveg Nemes István, a szövegkönyv Böhm György, Korcsmáros György és Horváth Péter munkája – Radványi Géza és
Balázs Béla azonos című filmje alapján.

Sztárparádé A víg özveggyel Hangrobbanás
Egyes rajongók azt
terjesztik, nincs olyan
este a Földön, amikor ne lenne műsoron
Lehár Ferenc A víg
özvegy című világsikerű operettje.
A Soproni Petőfi Színház produkcióját június végétől német
nyelven láthatják a nézők a
fertőrákosi barlangszínházban,
majd ősztől magyarul a leghűségesebb város kőszínházában. A főszerepekben a műfaj
nagyágyúival találkozhatnak.
A remény évadaként hirdeti
meg a Soproni Petőfi Színház a
2019/2020-as szezonját, amelynek első bemutatója októberben Lehár Ferenc A víg özvegy
című nagyoperettje lesz.
Az előadás ősztől a soproni
színházban magyarul látható.
Színpadra lép: Szolnoki Tibor,
Füredi Nikolett/ Józan Vivien,

Zsadon Andrea

Az őszi soproni premier előtt az esztergomi
bazilika előtt látható az országban először a
Zenta, 1697. című rockopera augusztus 14-én.

Domoszlai Sándor
Domoszlai Sándor, Benedekffy
Katalin/ Vörös Edit, Ujvári
Gergely/ Varga Donát, Rupnik
Károly/ Baranyi László, Zsadon
Andrea, Papp Attila, Maros�széki Tamás, Szabó László, Molnár Anikó, Ács Tamás, Simon
Andrea, Savanyu Gergely. Az
előadásban kórus is szerepel,
táncolnak a Sopron Balett tagjai. A rendező Zsadon Andrea,
a játékmester Szolnoki Tibor,
a koreográfus Demcsák Ottó,
a jelmeztervező Tóth Barna. A
két karmester Oberfrank Péter
és Tassonyi Zsolt.

Szolnoki Tibor

Több mint száz éve járja diadalútját Sopron díszpolgárának,
Lehár Ferencnek világhírű műve. A víg özvegy a zeneszerző
első nagy sikere volt, mellyel megalapozta nemzetközi karrierjét. Bécsben 1905-ben, Budapesten pedig egy évvel később mutatták be a Magyar Színházban.

Benedekffy Katalin

Vörös Edit

Józan Vivien

Füredi Nikolett

Ujvári Gergely

Varga Donát

AUSZTRIÁBÓL TÍZEZER NÉZŐ ÉRKEZIK
Több mint tízezer néző érkezik Ausztriából a Soproni
Petőfi Színház A víg özvegy című nagyoperettjének húsz
német nyelvű előadására a fertőrákosi barlangszínházba a
nyáron. Ez annak köszönhető, hogy öt évre szóló stratégiai
együttműködési megállapodást kötött a Fertőrákosi
Kőfejtőt és Barlangszínházat működtető Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. és az ausztriai Gerberhaus Culturproduktionen
produkciós iroda.

A bérlet legyen Önökkel!
A Soproni Petőfi Színházban a remény évadában felnőtt bérletben láthatják a nézők
A víg özvegy nagyoperettet, a Peer Gynt
című drámai költeményt, a Zenta, 1697.
rockoperát, A gyertyák csonkig égnek
című világhírű Márai Sándor műből készült színpadi játékot, a Sopron Balettől a
Stabat Matert és a Teréz anya életéről szóló

musicalt, a Kiálts a szeretetért! című előadást. A bérletmegújítás május 31-ig tart. Új
bérletek vásárlása: június 1-től a megvásárolni kívánt bérletek első előadásáig. Bérletszünetben A víg özvegy, a Valahol Európában, a Rejtő kabaré Plusz és a békéscsabai színházból érkező Elnémult harangok
előadások láthatók.

Ezután augusztus 20-án a Felvidéken, a dunaszerdahelyi
sportcsarnokban látható Szarka
Gyula és Szálinger Balázs műve,
amelynek vajdasági bemutatója
tavaly szeptemberben volt.
A Zentai Magyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában készült
előadás tisztelegni kíván az
1697. szeptember 11-én lezajlott világtörténelmi jelentőségű esemény előtt, amikor
is a Savoyai Jenő által vezetett
egyesült keresztény seregek
Zenta határában meghatározó
csatát nyertek a török haderővel szemben.
A művet Pataki András
Jászai-díjas rendező állította

színpadra. A főbb szerepekben
Vastag Tamás, Stéphanie Schlesser/ Békefi Viktória/ Demeter
Helga, Wischer Johann, Szomor
György, Savanyu Gergely, Papp
Attila, Nagy Gábor, Horányi
László, Kósa Zsolt és Major Zsolt
látható. A Sopron Balett tagjai, a
Sopron Táncegyüttes, valamint
vajdasági táncosok is részt vesznek majd az előadásokban.
A jelmez Húros Annamária
munkája, a díszlettervező Pataki
András, a koreográfus a Harangozó-díjas Demcsák Ottó, a dramaturg Katona Imre. Az előadást a nyári bemutatók után
felnőtt, középiskolás és felsős
bérletben tűzi műsorára októbertől a Soproni Petőfi Színház.

Stéphanie Schlesser és Vastag Tamás

2019. május 29.
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Nik West odacsap a húroknak, kozmikus erővel

Megfogadta Prince tanácsát
– Csapj oda! – ezt tanácsolta neki Prince, a pop hercege, amikor először meghallotta zenélni. Ő pedig megfogadta, s a világ egyik legjobb basszusgitárosa vált belőle. Nik West a zenekarával június 16-án
koncertezik a SopronDrumon, két dobos géniusszal, Dennis Chambers-szel és Tommy Campbellel egy este.
Szereplésük szenzációt és fergeteges bulit tartogat. Aki látni
akarja a „funk Lady Gagáját”,
a „női Lenny Kravitz”-et és a
műfaj legnagyobb csillagait
együtt, az a dzsessztörténet
részévé válik.
Nik West énekel, zenét szerez,
ereje, progresszivitása, kreativitása határtalan. Ahol színpadra
lép, ott az energiamező áthatja
a teret, s hatalmas show veszi
körül. Steven Tyler ezzel a szóval jellemezte: „Fénykönyv”.
Prince pedig azt tanácsolta
neki, hogy legyen önmaga, vállalja fel mindazt, ami benne
rejtezik, legyen átütő, agres�szív a hangszerén, merjen odacsapni a húroknak. Ő mondta
azt is neki: „Ha van valamid,
amit megtanulsz, add tovább,
ha pedig kapsz valamit, adj is
vissza belőle!”.
Talán nem véletlen, hogy Nik
West megálmodója, alapítója
és egyik zsűritagja a Queen of
String, azaz a húrok királynője
versenynek, ahol fiatal női zenészeket fedeznek fel, inspirálnak, támogatnak és tanítanak.
Egy évben általában kilencszáz
jelentkező közül döntik el, kik
azok, akiknek így segítik az útját.
Nik West Dennis Chambers-szel és Tommy Campbellel egy este szerepel a barlangszínházban. Ők ketten a világ
dzsesszéletének kiemelkedő
dobosai, hangszereik géniuszai,

Solti János

s hosszú pályafutásuk alatt először világszenzációként közösen lépnek színpadra Fertőrákoson. Ez műfajtörténeti pillanat egyben. Horváth Kornél,
a fesztivál művészeti vezetője
nagyon boldog, hogy ez Fertőrákoson történik meg.

Zenélnek és oktatnak is
A tavaly megújult Soproni
Ünnepi Hetek keretében életre
hívott fesztivált június 10-én
a Budapest Jazz Orchestra Ella
100 című koncertje nyitja Náray
Erika, Malek Andrea és Tóth Vera
közreműködésével. A második SopronDrumra jön a világ
egyik legnépszerűbb dzsessz–
funk formációja, a tizenegy
tagú, ütősökkel és vokálosokkal megerősített Incognito. Ők
június 14-én este nyolc órakor a
fertőrákosi barlangszínházban
koncerteznek. A programban a
magyar színeket a fennállásának
35. évfordulóját ünneplő Kossuth-díjas Amadinda együttes
képviseli június 15-én a barlangszínházban. A fesztiválra
érkeznek a modern zenei stílusok képviselői is. Michael
Schack az elektromos dobolás legelismertebb képviselője
osztja meg tudását a workshopon a fiatalokkal. A világ egyik
legismertebb marimbaoktatója, Gordon Stout is tart kurzusokat. A fesztivál klasszikus
zenei csillaga az amerikai Ithaca

Kőszegi Imre

College professzora, zeneszerzője. Munkássága elismeréseként az amerikai ütőhangszeres
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. Európában
egyedülálló az, hogy egy ütősfesztivál keretében a meghívott
világsztárok, a hozzájuk csatlakozó nemzetközi hírű zenészek,
oktatók nemcsak muzsikálnak,
hanem kurzusokat tartanak a
Sopronba érkező magyar és külföldi középiskolásoknak, egyetemista művészeti hallgatóknak,
tanároknak, a műfaj iránt érdeklődőknek s a nagyközönségnek.

formációban szerepelt,
és dobolásával rengeteg
albumon találkozhatunk.
A ma működő zenészek
minden generációjára hatással volt. Kőszegi Imre Liszt
Ferenc-díjas magyar dobos,
zeneszerző, zenetanár, a
Magyar Jazz Szövetség
elnöke volt 2002–2008ban, a magyar dzsessz nagy
generációjának egyik kiemelkedő muzsikusa, a hazai és a
nemzetközi dzsesszélet egyik
legaktívabb résztvevője. A
Zeneakadémia Jazz Tanszékének ütőtanára is volt.

Nik West

Solti János és Kőszegi
Imre bemutatója
A magyar résztvevők között
kiemelkedő helyen szerepel a
„Magyar legendák” című bemutató koncert, amelyen Solti János
és Kőszegi Imre játékát hallhatjuk, a hazai rock- és dzsesszdobolás két koronázatlan királya példaképül szolgál az őket
követő dobos generációknak.
Solti János EMeRTon-díjas magyar könnyűzenész, az
egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar „all-around”
dobos, zeneszerző, tanár. Elsősorban a Locomotiv GT dobosaként ismert, de számos más

Rácz Zoltán

Incognito

Tommy Campbell

Holló Aurél

Bojtos Károly

Dennis Chambers

Váczi Zoltán

Michael Schack

Gordon Stout

Kezdődik a barlangszínházi szezon – zene, tánc, humor egy helyen

Csillagok a csillagos ég alatt
A játszóhelyen 51 előadást tartanak
a műfaji sokszínűség jegyében, népszerű fellépők, sztárparádé, művész
csillagok várják a közönséget.
A programok közül kiemelkedő a Szaranszkból érkező Orosz Nemzeti Balett Carmen
előadása június 22-én és a Soproni Petőfi
Színház Valahol Európában című musicalének július végi bemutatója. A víg özvegy című
nagyoperett húsz német nyelvű előadására
több mint tízezer nézőt várnak.
Az operaműfaj kedvelői július 5-én a Kassai
Állami Opera Puccini Bohémélet című, olasz
nyelvű előadását tekinthetik meg, július 6-án

zenekar

100 tagú cigány

pedig magyarul, német feliratozással szerepel a műsoron Mozart Figaro házassága című kedvelt műve a
Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciójaként a Co-Opera szervezésében. Június 23-án a népszerű Csík zenekar érkezik a barlangszínházba.
A humor nagyágyúi, Badár Sándor és Aranyosi Péter augusztus 2-án lépnek fel, a következő nap pedig a Budapest Bár tart koncertet. A 100 tagú cigányzenekar augusztus
9-én és 10-én látható Fertőrákoson. A szervezők megemlékeznek a páneurópai piknik

Budapest Bár

harmincadik évfordulójáról, ebből az alkalomból augusztus
19-én nagyszabású
programot tartanak a játszóhelyen. Az idei
barlangszínházi szezont Zorán
koncertje zárja szeptember 14-én.

Carmen

Aranyosi Péter

Badár Sándor
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Fesztiválok, koncertek, programkavalkád a város legrégebbi kulturális fesztiválján

Újra Soproni Ünnepi Hetek
A hagyományos Tündérfesztivállal kezdődik
a 62. Soproni Ünnepi Hetek (SÜH) tematikus
programsorozata június 8-án.
Szabadtéri rendezvényekkel,
hangversenyekkel, koncertekkel, színházi előadásokkal, neves
művészekkel várják a nézőket a
szervezők. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő Soproni Ünnepi Hetek a város egyik
legnagyobb összművészeti

fesztiválja, amely 2018-ban
megújult.
A hagyományos utcazene-fesztivált, a Sopron zenél
programot idén június 8-án
tartják, akkor, amikor a kétnapos XII. Tündérfesztivállal
elkezdődik a SÜH. A pünkösdi

A Bohémélet a Sopron Classic részeként látható

hétvégén az Erzsébet-kertben
sok tündéri program és játék
vár kicsiket és nagyokat. Retró
hangulatú családi piknikkel
és A kockásfülű nyúl 40. szülinapjával is készülnek idén a
szervezők.
A második SopronDrumot
június 10–17. között tartják.
Világsztárok koncertjeit, remek
hazai együttesek, énekesek fellépéseit tekinthetik meg a

nézők, sokszínű programokkal
körbevéve. A HétTánc Fest hetében a táncé lesz majd a főszerep.
Kiemelkedik még a kínálatból
a Sopron Classic hete, amikor is
a klasszikus zene kap főszerepet
az egész városban. A hét programja több jelentős komolyzenei eseménnyel is szolgál a
soproniaknak és az idelátogató
vendégeknek. Az operairodalom
két klasszikusától, Puccinitól és

Újra megrendezik a soproni kórusünnepet

Ötórai hangolók
A Soproni Szimfonikusok kamarazenekara Ötórai hangolójával kezdődik június 2-án a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház idei szezonja. A szervezők a játszóhelyet felfedező
Dohnányi Ernő, a világhírű zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus előtt tisztelegve a tervek szerint új
kulturális teret, Dohnányi-termet nyitnának a komolyzenei koncerteknek.
A kamarazenekar tíz koncertet tart a szezonban, Liszt, Mozart, Haydn, Borodin, Ravel, Schubert és természetesen Doh
nányi művei is felcsendülnek majd ezeken az alkalmakon.
A koncertek megközelítőleg 45 perc hosszúak, és minden
alkalommal elhangzanak a régióhoz kötődő két zeneszerző, Haydn és Liszt művei is.

Mozarttól láthatnak, hallhatnak
egy-egy operát: a Kassai Állami
Opera a Bohéméletet játssza
olasz nyelven, a Győri Nemzeti
Színház és a Szegedi Nemzeti
Színház koprodukciójában pedig
a Figaro házasságát élvezhetik a
zenerajongók a barlangszínházban. A kamarazenét a Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult együttes
hozza majd el erre a helyszínre.

A tavalyi nagy sikerre való
tekintettel idén is lesz Late
Night Classix elnevezésű, késő
estébe nyúló koncert a Liszt
Ferenc Kulturális Központ kávézójában. Ennek keretében fiatal
soproni zenészek lépnek fel. A
hét és a SÜH zárásaként július
6-án pedig ismét kórusünnep
helyszíne lesz Sopron belvárosa,
énekszó tölti be a Fő teret és a
régi házak udvarait.

A Csík zenekar a barlangszínházban lép fel

Liszt hangversenybérlet
Elkészült a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekar komolyzenei bérletsorozatának teljes műsora. A bérletváltókat újra színvonalas hangversenyek, remek muzsikusok várják. Érkeznek majd ismét a győri filharmo-

nikusok, a nézők körében kedvelt szólisták,
karmesterek és a Wespa Kvartett is. A soproni zenészek játszanak majd Kabalevszkij-,
Smetana-műveket is Kóczán Péter vezényletével. A koncertek helyszíne a Liszt-központ.

2019. SZEPTEMBER 27., PÉNTEK
19 ÓRA – A ZENE VILÁGNAPJA
– GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Berkes Kálmán, közreműködik:
Balog József (zongora)

2020. JANUÁR 31., PÉNTEK 19 ÓRA
– BRAHMS–BEETHOVEN – GYŐRI
FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Berkes Kálmán, közreműködik:
Kokas Katalin (hegedű)

2019. NOVEMBER 6., SZERDA 19 ÓRA
– KOMÉDIÁSOK – SOPRONI LISZT
FERENC SZIMFONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Kóczán Péter, közreműködik:
Winkler Balázs (trombita)

2020. MÁRCIUS 6., PÉNTEK 19 ÓRA
– VIENNA – GYŐRI
FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Kollár Imre, közreműködik:
Cosima Soulez-Larivière (hegedű)

2019. DECEMBER 17., KEDD
19 ÓRA – SOMODARI
Közreműködik: Somodari Péter
(gordonka), Várallyay Kinga (zongora),
Wespa Kvartett

2020. ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK
19 ÓRA – KÉT BOGÁNYI
– GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Bogányi Tibor, közreműködik:
Bogányi Bence (fagott)

Mesés zenéktől a gregoriánig
A 2019/20-as évadban
ismét meghirdeti a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a Crescendo bérletet.
Az előadások szerdánként
18 órakor kezdődnek. Mesés zenéket, klasszikus műveket, filmekből ismert dallamokat kínálnak a stílusbeli sokszínűség jegyében.
A kora esti koncertsorozatra május 31-ig válthatók

kedvezményes bérletek. A
jövő évad első hangversenyén, szeptember 18-án közösen ünnepli a zeneiskola
és a város szimfonikus zenekara 190 éves fennállását egy olyan reprezentatív
koncerttel, melyen fellépnek az iskola egykori növendékei, akik ma már a világ nagy színpadain bizonyítják tehetségüket. Az est
karnagya Oberfrank Péter
Liszt-díjas karmester, érdemes művész lesz, és olyan

szólisták jönnek haza muzsikálni a soproni szimfonikusokhoz, mint Botvay Károly, a Zeneakadémia professor emeritusa, Szlávik László,
a zürichi, Szlávik Péter, a berni szimfonikusok kürtművésze, Pilz János, a Budapesti
Fesztiválzenekar szólamvezetője, Horváth Marcell klarinét- és zongoraművész,
Darázs Renáta és Herpay Ágnes. Karácsony előtt Prokofjev izgalmas mesezenéjével
és a Reszkessetek betörők

című film zenéjével hangolódnak az ünnepekre. Márciusban a klasszikus zenében
megjelenő magyar nemzeti jegyeket vizsgálják a Soproni Szimfonikusok virtuóz
kamaraegyüttesével, május 20-án pedig az egyházi
zene kerül előtérbe. Ez utóbbi koncerten ismét közös
éneklésre hívják a fiatalokat
a gregoriántól Palestrinán és
Liszt Ferencen át a népszerű Marco Frisina-filmzenékig
ívelő műsorhoz.

A Soproni Téma kulturális melléklete, a Pro Kultúra programajánlója. Szerkesztette: Varga Róbert. Írta: Opra Annamária, Szekeres Kriszta. Fotó: Gábor Béla, Kaiser Ottó, Pomezanski György, Szalay Károly, Torma Sándor, produkciók.
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Handleros
diákok tárlata
MADARÁSZ RÉKA

Finálé címmel nyílt meg pénteken a Soproni SzC Handler-iskolájának kiállítása a Liszt-központban. A végzős művészeti osztályosok ezzel a rendezvénnyel
zárták le tanulmányaikat.
Már hagyomány, hogy tárlatot
szerveztek alkotásaikból a Handler szakképző iskola végzős művészeti osztályosai. Több mint 30
diák munkáiból állították össze a
kiállítást, amelyen bemutatkoznak a felnőttoktatásban tanuló
grafikusok is, akiknek első évfolyama most végez. A tárlaton ízelítőt kaphatunk az alkalmazott
grafikusok munkáiból, láthatunk
többek között névjegykártyákat,

Kultúra, művészetek 11

www.sopronitema.hu

logókat, plakátokat, kiadványokat, ital- és étlapokat. A díszítőfestők táblakép-festési technikákkal előállított viasz-, tempera-, akvarell-, olaj-, akril- és
falfestményei, mozaikjai, karcolatai szintén egyértelmű bizonyítékai szakmai ismereteiknek.
Az eseményen Kósa Éva, az
iskola igazgatója köszöntötte
az egybegyűlteket, a diákok pedig színvonalas műsort adtak.
– Egy minden értelemben életteli, ígéreteket és titkokat rejtő és
feltáró, sokrétű képanyag, műtárgyanyag ez – mondta megnyitó beszédében Tolnay Imre
képzőművész, egyetemi tanár.
A tárlatot június 7-ig nézhetik
meg a Liszt-központban.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ÚJABB REMEKEK
A Handler-iskola végzős nőiszabó-, asztalos- és faiparitechnikus-tanulói mutatják be a szakmai vizsgára készített munkáikat a Remek címet viselő tárlaton. A kiállítást lapzártánk
után nyitották meg az intézmény aulájában.

Házi Jenő önként jelentkezett katonai szolgálatra

A főlevéltáros naplója
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Levéltár
gondozásában jelent
meg a Házi Jenő első
világháborús naplóit,
feljegyzéseit bemutató könyv. A naplókat Sopron egykori
főlevéltárosa saját
kezűleg, öt füzetbe
jegyezte fel.
Házi Jenő gazdag hagyatékát a
Soproni Levéltár őrzi, e forráscsoport fontos részét képezik a
levéltáros, történész világháborús naplói. Az értékes naplókat
Kincses Katalin Mária rendezte
sajtó alá, a jegyzeteket is ő készítette el. Csákvári Kristóf alkotta
meg a térképeket arról az útvonalról, ahol Házi Jenő katonaként járt. A szöveget a Soproni
Levéltár munkatársai gépelték
be, a bevezető tanulmányok
Dominkovits Péter, valamint
Kincses Katalin Mária nevéhez fűződnek.
– Házi Jenő a román hadüzenetkor ismét önként jelentkezett
a frontra, 1916 októberében már
a császári és királyi 82. székely
gyalogezred katonájaként harcolt – olvasható Dominkovits
Péter, a levéltár igazgatójának
előszavában. – Az Ojtozi-szorosban meg is sérült. A későbbiekben a hadi tevékenységekben

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Karatés sikerek
A Busodo Dojo ifjú és idősebb karatésai Barcson vettek részt nemzetközi viadalon, ahol kicsik és nagyok egyaránt kiválóan szerepeltek. A
kata szakágban a 10–11 évesek
között Lackner Balázs bronzérmes, míg az egy évvel idősebbeknél Horváth Edit az első,
Ruip Sófia pedig a második
helyen végzett. A 13–14 évesek
között is két soproni foglalta
el az első és a második helyet,
Sáli Barna és Kovács András
révén. Az ifjúságiak között
szintén két soproni végzett az
élen: Horváth Viktor állhatott
a dobogó legfelső fokára, Ruip
Balázs pedig ezüstérmes lett. A
felnőttek sem akartak lemaradni ifjú társaik mögött, s jó
versenyzéssel Nagy Györgyi
végzett az első, Simó András
pedig a második helyen. A
kumitében Simó András és
Nagy Györgyi szerzett még
egy-egy második helyezést,
Ruif Zsófia pedig bronzérmes
lett. Egy héttel később korosztályos országos bajnokságon indultak a klub versenyzői és három éremmel tértek
onnan haza: Kovács András
első, Horváth Edit második,
Ruip Balázs pedig harmadik
helyen végzett a kategóriájában. (Soproni Hírlap)

1969
Újabb sérülés a SMAFC
kosarasainál
Sűrűsödnek a rossz előjelek
a Soproni MAFC NB I-es férfi
kosárlabdázóinak hétvégi kettős mérkőzése előtt. Ismeretes,
hogy Balogh Sándor kezét az
elmúlt héten gipszbe kellett
tenni. Most újabb névvel gyarapodott a sérü ltek listája:
a hét közi edzésen Bakonyi
Gábor szenvedett bokasérülést, így ő sem állhat rendelkezésre. Krasznai Ferenc edző
kilenc játékossal utazik majd a
veszprémi és a kecskeméti mérkőzésre, ahol az előjelek szerint
igen nehéz dolguk lesz az erdészeknek. (Kisalföld)

Erősebb és gyorsabb
lesz az új Trabant!

Az autószalonok és nemzetközi
vásárok ajánlataihoz mérten
talán csekélyke a hír, hiszen
a kispénzű, takarékos kocsira
gyűjtőknek szól: a Trabant
601-et 1969 első negyedévétől
kezdve 26 lóerős motorral gyártják, három lóerővel erősebbre,
mint a mostanit. Álló helyzetből az eddigi 24,2 mp-es idővel
szemben 19,5 mp alatt gyorsul
fel 80 kilométeres óránkénti
sebességre. Ülései is kényelmesebbek a mostaninál, és dinamója már kis fordulatnál is tölti
az akkumulátort. Benzin–olaj
keverékként a megszokott 33,3:1

arányt kell használni, viszont
a 79-es oktánszámú benzin
helyett a 88-ast ajánlják hozzá.
(Kisalföld)

A Házi Jenő első világháborús naplóit bemutató könyv borítója
már nem vett részt, a hadellátás segítésére a monarchia államaiban utazva fémgyűjtéssel
foglalkozott.
A hadtörténészek szerint Házi
Jenő naplói elsőrangú forrásai a
94. gyalogezred (itt szolgált önkéntesként 1914-ben), valamint a
82. székely gyalogezred történetének, továbbá az első bosnyák
hadtápzászlóalj tevékenységének. Az írásokból nemcsak a legfontosabb katonai és háborús,
valamint politikai tényezőkről

kapunk információt, de személy
szerinti jellemzést találhatunk
bennük a tiszti karról, a katonatársakról, részletes beszámolót

HÁZI JENŐ MUNKÁSSÁGA
Házi Jenő 1892. április 16-án született a mai Szlovákia területén lévő Vásárúton. 1917-ben nevezték ki a város főlevéltárosának, miután Töpler Kálmán Sopron akkori polgármestere az 1916-ban elhunyt Kugler Alajos helyére új vezetőt keresett. 1950-es váratlan kényszernyugdíjazásáig töltötte be
ezt a posztot. Házi Jenő nevéhez fűződik Sopron középkori egyháztörténetének feldolgozása. A mai napig kézkönyvként használt kötet 1939-ben jelent meg.

XXVIII. SOPRONI

BOR ünnep
Program

1919
Találtak egy sertést
Gross András napszámos 24-én,
este hat óra körül a fövényverem kerteken túl érő szántóföldön egy fehérszőrű sertést
talált. Tulajdonosa a városi
vörösőrségen tudakozódhat
utána. (Soproni Vörös Újság)

Vörös katonák figyelem!

A forradalmi kormányzótanács
rendelete értelmében mindazon munkások, kik a vörös hadsereghez bevonultak, a vörös
hadseregtől járó zsoldon kívül
eddigi munkabéreiket is megkapják. Ezen munkabéreket az
ellenőrző munkástanács vagy
a szakszervezetek útján kapják
meg. Evégből minden, a vörös
hadsereghez bevonult munkás szerezzen magának felettes parancsnokságától igazolványt, s ezen igazolvány
birtokában kérje az ellenőrző
munkástanács vagy a szakszervezet útján eddigi munkabéreinek hetenként való
kifizetését. Ha ő maga a bér
felvételében akadályozva van,
úgy azt valamely hozzátartozója útján veheti föl. (Soproni
Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

a hadmozdulatokról, a csapatmozgásokról, általában minden
hadi tevékenységről a pontos
veszteségekig bezáróan.

05. 31. péntek

VÁRKERÜLET
május 31.június 2.

18:00-19:30 Sopron Város Fúvószenekara
19:30-19:45 Ünnepélyes megnyitó
Borlovagokkal
20:00-22:00 Flört Band

06. 01. szombat
14.30 Testvériség Néptáncegyüttes
15.30 Pöttsching Fúvószenekara
16.30 Mitterdorf Fúvószenekara
17.30 Local Vintage Company
19.00 Blues Hangers
20.30 Hanság B.B.

06. 02. vasárnap
14.30 Agyagosszergényi Kiss István
Néptáncegyüttes
15.30 Sárvár Város Koncertfúvószenekara
16.30 Fahnenschwinger Blaskapelle
18.00 Varga Jazz
19.30 Nági és a Kusztik
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
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Megújuló csapat
RÁZÓ LÁSZLÓ

Új szakmai
stáb, új
játékosok,
új koncepció a 2019/20-as
szezontól – a változásokról a Sopron
Basket ügyvezetője
tartott tájékoztatót az
évértékelő szurkolói ankéton.
A hagyományos, évértékelő
szurkolói ankéton Török Zoltán ügyvezető hangsúlyozta: az
elmúlt év csapata minden idők
legnagyobb soproni költségvetésére épült. A szakmai stáb
mellett a klub menedzsmentje
is mindent megtett azért, hogy
elérjék a fő célt, a nemzetközi
presztízs visszaszerzését. A csapat Roberto Iniguez vezetésével a klub minden álmát teljesítette, ennek azonban ára volt:
kicsit a jövőjét is felélte a csapat,
ennek fényében kellett átgondolni, merre is vezessen a Sopron Basket útja a jövőben.
Az már korábban egyértelművé vált, hogy a baszk sikerkovács, Roberto Iniguez távozik városunkból. Vele együtt
több, meghatározó játékos
sem soproni színekben játszik
már jövőre: a klub minden követ megmozgatott, de nem sikerült szerződést hosszabbítani Yvonne Turnerrel. Mellette

2019. május 29.

Válogatott
vitorlázók
Két ifjú fertői vitorlázó, Völler Hanna és Jandl
Rómeó is a válogatott csapat tagjaként utazhat
világversenyekre optimist hajóosztályban.

Fegyverneky Zsófia, Dubei Debóra és Weninger Virág a Magyar Kupával – az
erős magyar mag megmarad a Sopron Basketnál FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
Queralt Casas, Candice Dupree,
és Amanda Zahui szerepel a távozók között.
A jövő évi keretből két játékost emelt ki az ügyvezető: elmondása szerint Fegyverneky
Zsófia nélkül elképzelhetetlen
a Sopron Basket, rutinja, tudása, mentalitása, meghatározó
védjegye a Sopron játékának.
Weninger Virág pedig a jövő
embere, aki kiváló példa arra,
hogyan gondozza a klub a tehetségeit. Rajtuk kívül Határ
Bernadett, Dubei Debóra, Czukor Dalma és Varga Kamilla
szerepel a keretben, sőt, a Vasas fiatal tehetsége, Varga Alíz
is aláírt.
A külföldiek közül Aleksandra Crvendakic és Tina Jovanovic

is Sopronban marad, ami pedig
jó hír a szurkolóknak: a közönségkedvenc Jelena Milovanovic
szülése után ismét edzésbe áll.
Szintén a légiós kontingenshez tartozik egy rutinos amerikai kosárlabdázó, a Phoenix
Mercury első számú irányítója,
Briann January.
A csapat vezetőedzője Gáspár Dávid lesz, aki az elmúlt

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

Lackner Kristóf
Közigazgatási Ösztöndíj program
keretében való foglalkoztatásra
Pályázati feltételek:

A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:
• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői,
kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és
• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíjprogram keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz
részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.

versenyző száll harcba a pontokért. A versenyeredmények
alapján a magyar optimist válogatottnak 9 fiú és 3 lány tagja
lett. Őket két csapatra osztják,
egyik csapat a vb-n a másik
pedig az Eb-n indul.
A sportvezető szerint Völler
Hanna és Jandl Rómeó beválogatása azért is komoly eredmény, mert idén a válogatottat 5
klub sportolóiból állították ös�sze, ezek közül 4 balatoni és csupán egy fertői sportszervezet.

két szezonban óriási meglepetésre bajnoki bronzéremig és
negyedik helyig vezette a ZTE
gárdáját. A szakmai tanácsadó
posztot Stevan „Pista” Karadzic,
az erőnléti–rehabilitációs edzői
tisztséget Szegedi Róbert látja el.
A célok meghatározásáról sejtelmesen csak annyit mondott
az ügyvezető: nyerjük meg a soron következő mérkőzést!…

DIZÁJNDÍJAS ÖLTÖZŐ: Komoly elismerést nyert a Sopron
Basket különlegesen kialakított öltözője: a Hevesi Annabella és Bella Gábor által megálmodott helyiség az A’Design
Awardon, belsőépítészet kategóriában végzett első helyen.
A tervezőpáros tagjai az első magyarok, akik ilyen elismerésben részesültek a kör alakú, névre szóló rejtett szekrényekkel, az ülőrész alól kihúzható fiókokkal berendezett öltöző tervezéséért.

Sopron Megyei Jogú Város

Völler Hanna a franciaországi
Európa-bajnokságon, Jandl
Rómeó pedig az Antiguán rendezett világbajnokságon képviselheti a magyar színeket.
– Először is gratulálunk a fiatal sportolóknak és a két felkészítő edzőnek, Szalay Dánielnek
és Szalay Krisztinának – mondta
Domonkos Szilárd, a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség elnöke. – Az
optimist hajóosztályban a hazai
ranglistaversenyeken hozzávetőleg 170, 9–15 év közötti

Jandl Rómeó és Völler Hanna

Niki Lauda Sopronban
PLUZSIK TAMÁS

Hetvenéves korában meghalt
Niki Lauda. Az autósport legkeményebb harcosa ötven
évvel ezelőtt Sopronban is
versenyzett.
1969. július 9-én Forma-V autóversenyt rendeztek Sopronban, az akkor Szabadság körútnak nevezett mai Lövér körúton.
A megmérettetésre zömében
osztrák autósok neveztek, a magyar színeket egyedül Kiss Ferenc, a Magyar Autóklub sportolója képviselte. A versenyen
nyolcan értek célba, az akkor
húszéves Niki Lauda nyert Kaiman MK4 típusú „torpedójával”.
Niki Lauda, a „volán csodagyereke” két évvel a soproni
versenyt követően már Buenos

Az ötven évvel ezelőtti soproni verseny rajtja
Niki Laudával az élen FOTÓ: ARCANUM DIGITÁLIS
TUDOMÁNYTÁR (AUTÓ-MOTOR)

Airesben debütált a Forma–1ben. Háromszor lett világbajnok, mégis egy tragikus, 1976-os
verseny miatt ismerik a legtöbben. Az akkori Német Nagydíjon kipördült Ferrarijával, a kocsi egyből lángba borult, egy

másik autó is nekiütközött, de
csodával határos módon élve
szabadították ki a roncsokból,
és súlyos, életveszélyes sérülései
ellenére hat héttel később, csupán két futamot kihagyva újra
autóban ült.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori
garantált bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 195.000 Ft).

További információ kérhető: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől
a 99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. augusztus 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2019. augusztus 29. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az ösztöndíjas program határozott időre szól:
2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig.

Második Lövérek futás
Sikeres volt a II. Lövérek futás. A Soproni Rendészeti Sportegyesület rendezvényén több százan vettek részt: a gyerekek életkoruk alapján rövidebb
távokon, míg a felnőttek 4,8 és 10,4 kilométeren indultak.

2019. május 29.
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LELÁTÓ

Kihívás napja
Május 29., szerda 9 óra, Várkerület
A program célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz,
az egészséges életmódhoz

Kispályás labdarúgás

A nézők vastapssal köszöntötték a játékosokat

Érmes labdarúgók

Június 1., szombat 10 óra, Halász Miklós Sporttelep
XVIII. Izomláz Kupa
Június 3., 5., hétfő, szerda 18 óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti sporttelep

Kerékpár
Június 2., vasárnap 9 óra, Vasvilla-iskola
28. Vasvilla Kerékpártúra

Oviolimpia
Június 5., szerda 9 óra, városi stadion
Ügyességi versenyek

Nyolcadik lett
az SKC csapata
A Körmend elleni párharcban alulmaradt az
SKC férfi kosárlabdacsapata, a vasiak jutottak
a legjobb négybe, a Sopron pedig a nyolcadik
helyen zárt. Sabáli Balázs együttesétől óriási
bravúr volt, hogy bejutott a rájátszásba.
Az SKC nyolcadikként az alapszakasz-győztes Körmenddel
mérkőzött a négy közé jutásért. Az első meccsen a vasi
csapat nyert, a soproni találkozó aztán óriási izgalmakat
hozott: a meccs elején repülőrajtot vett az SKC, a mérkőzés
második felében aztán felzárkózott és fordított a Körmend.
A meccsen hét hárompontost
szerző Warner vezetésével vis�szavette az előnyt a hazai csapat, de az utolsó kosarat a Körmend dobta, így győzni tudott
Sopronban is. A végeredmény: Sopron KC – Egis-Körmend: 89–90.
0–2 után sem adta fel a párharcot a Sopron KC, a harmadik, körmendi mérkőzést
is kiválóan kezdte a Sopron:
21–9-re is vezetett, szünetre
azonban egalizált a Körmend.

A meccs második fele már a
vasiaké volt, folyamatosan
növelte előnyét a bajnokaspiráns, az SKC gyengén dobott,
végül csaknem húsz pontos
különbség alakult ki. A végeredmény: Egis Körmend –
Sopron KC: 78–56.
– A körmendi meccs elején még jól játszottunk, utána azonban egyre inkább kiütközött a mentális és fizikai
fáradtság – összegzett Sabáli
Balázs vezetőedző. – Köszönet
a szurkolóinknak, akik a végsőkig kitartottak mellettünk.
Összességében nem lehetünk
elégedetlenek, sikerült bejutni a rájátszásba, és megnehezíteni az egyik legjobb magyar
csapat dolgát.
A Sopron KC együttese a
2018/19-es szezonban a nyolcadik helyen végzett.

Az SC Sopron bronzérmes férficsapata FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
PÁDER VILMOS

Utánpótlás bajnokság:

Díjátadó:

U17 SC Sopron – MTE: 4–1
U19 SC Sopron – MTE: 0–4
Az U17-es fiatalok megnyerték az NB III-as bajnokságot és
készülhetnek az NB II-es kiemelt
bajnokság osztályozójára.

Az SC Sopron szombati mérkőzésének szünetében ünnepélyes keretek közt köszöntötték az NB II-es, ezüstérmes női
együttest. Horváth Gábor tanítványai igazi csapatként küzdöttek, a bajnokság alatt végig partiban voltak az első helyért, de
végül a Mol Vidi szerezte meg a
bajnoki címet. A díjakat Markó
Edina, a magyar női válogatott kapitánya, Horváth László
az MLSZ megyei igazgatója,
dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok és Csiszár Ákos elnök adta át
Németh Zita csapatkapitánynak
és az együttes tagjainak.
A meccs végén a közel hatszáz
néző felállva, vastaps közepette
köszönte meg az SC Sopron játékosainak az éves teljesítményét,
majd ismét díjátadás következett. A megyei első osztályú bajnokság harmadik helyéért járó
serleget és a bronzérmeket a
fent említett vezetők adták át.

Gólgazdag mérkőzéseket játszottak a hétvégén a soproni focisták.
Az SC Sopron Nyúl elleni mec�csének szünetében adták át a női
csapat tagjainak az ezüstérmet, a férfiak pedig
a találkozó után vehették át a bronzmedálokat. Öregfiúk-bajnokság:
Megyei I. osztály:
SC Sopron – Loland Nyúl SC: 3–1
A soproni csapat szépen búcsúzott hálás és nagyszámú szurkolótáborától. Verőfényes napsütésben, közel hatszáz néző
előtt jól kezdtek a hazaiak. A
második percben Varga Kevin
szép, egyéni alakítást követően
megszerezte a vezetést, majd
a középkezdés után Holzmann
Patrik távoli bombagóljával már
2–0 volt az SC Sopron javára.
A jó kezdés után érthetetlen
módon visszaesett a hazaiak
játéka, aminek következménye

a gyors kontratámadásból
kapott találat.
A szünetet követően felgyorsult a soproniak játéka. A hetvennyolcadik percben Galambos
adott „forintos” labdát Honyáknak, a hazai gólkirály bomba lövése kipattant a nyúli kapusról,
aki Gere Richárd lövésével szemben már tehetetlen volt.
SFAC – Gyirmót II.: 1–7
A SFAC együttese tisztességgel végigjátszotta a bajnokságot,
rövid pihenő után emelt fővel
készülhetnek az új évadra a megyei II. osztályban.

Tigrisek: sikerült a címvédés

SC Sopron – Rábatamási: 6–2
Rangadót nyertek a soproniak és
fölényes győzelmükkel a tabella
második helyén állnak. A hátralévő két fordulót a Szany és
a Lébény ellen játsszák a városi
stadionban.

Megyei III. osztály:
Tercia Fertőendréd – SVSE: 2–6
Mozsolits Jenő edző elégedetten nyilatkozott a hétvégi mérkőzés után:
– Bajnokcsapathoz méltó módon győztünk egy küzdelmes,
kemény belemenésekkel tarkított mérkőzésen. Gratulálok a
csapatnak.
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A Soproni Tigrisek SE bajnoki aranyérmes csapatának tagjai: Magyar András edző, Taschner Kristóf, Nagy
Tamás elnök, Serényi Tibor, Benei László, Sedric Roussel, Julienn Motto, Nyúl Szabolcs, Horváth József,
Daróczi Dániel (a képről hiányzik a csapatkapitány, Molnár Attila)

A tavalyi elsőség után ismét megszerezte a
bajnoki címet a Soproni Tigrisek kerekesszékes
kosárlabdacsapata.
A bajnokság utolsó fordulóját
Miskolcon rendezték meg. Az
előzetes eredmények alapján a
záró játéknap előtt a sokszoros
bajnok Törekvés SE tűnt esélyesebbnek a bajnoki cím megszerzésére. A soproniak ráadásul egyik legjobb játékosuk, a

csapatkapitányi karszalagot
viselő Molnár Attila nélkül léptek pályára. A sorsdöntő mérkőzésen mégis a Tigrisek bizonyultak jobbnak: hat ponttal győzték
le a Törekvést, így a bajnoki cím
azon múlott, hogy a házigazda
DVTK ellen is sikerül-e nyerni.

Magyar András tanítványai nem
hibáztak, 56–39-re győzték le a
miskolci csapatot, így megtörtént a címvédés: a Soproni Tigrisek SE kerekesszékes csapata a
2018/19-es szezonban is bajnoki
elsőséget ünnepelhetett.
– Örök igazság, hogy sokkal
nehezebb megvédeni egy bajnoki címet, mint megszerezni
az elsőséget – mondta Nagy
Tamás, a Soproni Tigrisek SE

elnöke. – Nem mi voltunk az
esélyesek az utolsó forduló
előtt, de a játékosok talán soha
nem látott koncentrációval és
elszántsággal léptek pályára a
Törekvés ellen. Köszönetet szeretnék mondani a csapat tagjai
mellett Magyar András vezetőedzőnek. Az ő érdeme, hogy
az együttes épp a legfontosabb
pillanatban szakmailag és morálisan is tökéletesen összeállt.
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Holper Anna bölcsészkarra és zeneakadémiára készül

A HÉT MOTTÓJA:

A művészetek vonzásában
MADARÁSZ RÉKA

Holpár Anna életében – és áhított jövőképében – párhuzamosan
van jelen a fuvola és az irodalom. A
lány visszafogott megjelenése versenyszellemet takar: rengeteg megmérettetésen szerepelt sikeresen.
Óriási hatással voltak Holpár Annára azok a regények,
amelyek női főhőse – például
Abigél – elindul a nagyvilágba
szerencsét próbálni. A 16 éves
lány az Orsolya-iskolában töltött nyolc év után úgy döntött,
a győri Révai Miklós Gimnáziumba jelentkezik. A nívós intézményben megtalálta a számításait, de soproni fuvolatanárától, Bálintné Horváth Erikától

sem akart elszakadni, így idén
magántanuló lett. Az ifjú hölgy
kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedhet, ha akarna,
kitűnő is lehetne, de fontosabb
számára a saját magára fordított
idő és a fuvola.
– Idén játszottam többek között Bécsben és Vácon, legközelebb pedig 29-én állok egy színpadon a Pannon Filharmonikusokkal – mesélte Anna. – Ők egy

országos válogató után kilenc
középiskolás korú szólistát kértek fel közös játékra a Mesterek
és tanítványaik koncerten belül.
A szereplések a fuvolakvartettel
szintén egész éven át futottak,
aminek azért is örülök, mert
nemcsak zenei, hanem utazási
élményt is jelentenek.
Anna magyarból, filozófiából és történelemből indult az
OKTV-n. Szintén ebben a tanévben ért el első helyezést a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyen. A sikert még tetézi, hogy
egyedüli tizenegyedikesként indult a végzősök között.
– A megmérettetésekre való
felkészülés során jöttem rá, mivel is akarok foglalkozni – fejezte
be az irodalmárjelölt. – Bölcsészkarra szeretnék jelentkezni, ezzel

2019. május 29.

párhuzamosan
pedig zenei tanulmányaimat a zeneakadémián vagy
egy konziban
folytatni.
Addig viszont Anna még
jelentkezik minden pályázatra, amire csak
tud, és

könyvkritikákat ír
egy győri magazinnak. Rajong
a kortárs irodalomért, ragyogó stílusára már
S imon Márton
költő is felfigyelt.

„A legnagyobb
ellenségekből is
lehetnek jó barátok.
Éppen csak idő
kell hozzá, hogy
megismerjék
egymást.”
Bálint Ágnes
(magyar író és szerkesztő)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Bálint Ágnes:
Szeleburdi
család

Holpár Anna FOTÓ: CSIGÓ GERGŐ

Fogadjon cserediákot! Sikeres Ki Mit Tud
MADARÁSZ RÉKA

Idén először szervezték meg
a városi Ki mit tud?-ot a GYIK
Rendezvényházban. A vetélkedőn hetven 1–8. osztályos
tanuló csillogtatta meg tehetségét a színpadon. Az immár

A KATEGÓRIAGYŐZTESEK:
Színjátszás: Kozmutza-iskola színjátszó csoportja
Versmondás: Török Péter (Soproni Német Nemzetiségi
Általános Iskola)
Prózamondás: Uzoni Eliot (Soproni Német Nemzetiségi
Általános Iskola)
Népzene: Csiszér Júlia és Csiszér András (Hunyadi
általános iskola) – népdaléneklés
Komolyzene: Láng András Árpád (Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskola) – harmonika
Könnyűzene – ének: Reinhoffer Hanna (Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskola)
Tánc: Hunyadi általános iskola 3.d osztálya

AFS-es cserediákok Sopronban
MADARÁSZ RÉKA

Vállalkozó szellemű családokat keres az AFS
Sopron. A cserediákok fogadásához a nemzetközi alapítvány szerint nem kell más, mint nyitottság, plusz egy ágy és plusz egy tányér.
Az idei tanévben egy szerb,
egy dél-koreai, egy japán, egy
olasz és három török diáknak
adtak otthont soproni fogadócsaládok. A 16–19 éves külföldi fiatalok nagyon megszerették városunkat, beilleszkedtek középiskolai osztályaikba,
és kivétel nélkül már most
készülnek a visszatérésre. Utódaik augusztusban érkeznek
Magyarországra, a cserediákok
pedig „Szerintem Ti is remek
fogadócsalád lennétek!” felirattal ellátott szórólapokkal

igyekeznek kiválasztani a megfelelő jelölteket.
– A cserediákok többnyire jól
alkalmazkodó fiatalok, tehát
nem kell attól félni, hogy egy idegent fogadunk be – osztotta meg
velünk a tapasztalatait Borosné
Gréczy Zsanett AFS-önkéntes. – A
legfontosabb éppen az, hogy ne
idegenként, hanem családtagként kezeljük őket, és általában
a nálunk töltött tíz hónap során
valódi családtagokká is válnak.
Sok család ráérez az „örökbefogadás” szépségére – Zsanet-

tékhez idén a hetedik, Bodáné
Csete Krisztináékhoz a hatodik
fiatal érkezett. A cserediák-szövetség megfelelő működéséhez
több diákönkéntesre is szüksége
lenne. Amellett, hogy akár a kötelező közösségi szolgálatukat is
teljesíthetik ilyen formában, a
középiskolások sok más területen is fejlődhetnek, elsősorban
a nyelvtudásban.
– Hihetetlenül pozitív élményekkel gyarapodunk a befogadott diákok által – fejezte be Bodáné Csete Krisztina AFS-önkéntes. – Karácsonykor egy hónapra
visszatért hozzánk a mexikói fiúnk, aki három éve az útiköltségre gyűjtött. Szinte mindegyik cserediákot megváltoztatja
ez az egy év, önállóbbakká, nyitottabbakká, félig magyarokká
is válnak.

Felvidéki kapcsolat
›

hagyománnyá vált középiskolásoknak szóló Soproni Ifjúsági
Pódium (SIP) után most általános iskolások is szerepelhettek
a GYIK Rendezvényház színpadán, szombaton megújult környezet várta a különböző kategóriákban fellépő gyerekeket.

Egyetemi lőbajnokság
Soproni versenyzők is indultak a magyar erdőgazdálkodásban dolgozók vadász többtusa lőbajnokságon, a Csontos István emlékversenyen Magyaloson.
A 102 versenyző között 4
erdőmérnök hallgató és
4 soproni erdészeti szakközépiskolai diák is ott
volt a szakirányú iskolai
tanulók kategóriájában,
a versenyszám a Soproni
Egyetem másodéves erdőmérnök-hallgatójának
sikerével zárult, Fülöp Zsolt
végzett az élen. Második

lett a Roth-iskola tanulója, Kiss Péter, a bronzérmet pedig a szintén soproni egyetemista, Reményfy Zsigmond szerezte meg.
A versenyen a résztvevők
többek között lőttek futó
vaddisznó-, illetve álló
őzalakra sörétes, valamint
golyós puskával.
Forrás: soe.hu

A „Határtalanul!” program keretében ismerkedett meg egy felvidéki iskola diákjaival a Soproni
Szakképzési Centrum Vasvilla-iskolájának 10.d osztálya. Elsőként
az ógyallai építészeti szakközépiskola 30 tanulója érkezett Sopronba, ők megnézték a város és
környéke nevezetességeit, majd a
soproni diákok járták be Dévényt,
Pozsonyt, Ógyallát, Körmöcbányát és Selmecbányát. A projekt
zárásaként egy kisfilm is született, melynek címe: „Műszaki vívmányok és építészeti hagyományok a Felvidéken és Sopronban”.

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

„Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk
írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk rajta”
– így kezdi naplóját a tizenkét éves Laci, becsületesen bevallva, hogy a
„derülünk” szót Radótól
gyűjtötte, akinek nyelvész
a papája, s ezért igen gazdag a szókincse. És Laci
hűségesen beszámol a
kis lakásban élő háromgyermekes Faragó család eseménydús hétköznapjairól, s – valljuk be
– cselekvő részt is vállal
abban, hogy ezek a hétköznapok minél mozgalmasabbak legyenek…

Ez történt
Sopronban
200 évvel ezelőtt, 1819.
május 19-én született Sopronban Kalmár György, az
1848–1949-es forradalom
és szabadságharc honvéd
alezredese, császári és királyi ezredes, hadbíró. 1875ben Bécsben telepedett le,
itt hunyt el 1893-ban.
85 évvel ezelőtt, 1934. május 19-én hunyt el Budapesten Raidl Sándor festőművész, grafikus. Sopronban született 1859.
február 27-én.
40 évvel ezelőtt, 1979. május 17-én hunyt el Miskolcon
Falk Richárd gépészmérnök,
egyetemi tanár. 1924-től a
soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola tanársegédje,
majd adjunktusa volt, 1942ig tanított Sopronban, később Miskolcon. Kiemelkedő kutató- és oktatómunkát
végzett a kőolaj- és földgázbányászati gépek és berendezések területén. Sopronban született 1899. augusztus 23-án.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Wanhall István egy kihalófélben lévő szakma utolsó képviselője

Klasszikus bőrdíszműves

A JÓ, A ROSSZ
ÉS A CSÚF

A címről sokunknak (de nem
mindenkinek!) Sergio Leone filmklasszikusának figurái
villannak fel, és halljuk (vagy
mégsem?) Ennio Morricone
zenéjét. Ugye, ez a mondat
is csupa furcsaság?
Részeire bontjuk az oszthatatlan, csak egyben funkcionáló egészet (az embert),
aztán még kisebb részekben vizsgáljuk tovább, hogy
modellt építsünk gondolkodásunkban, annak működéséről. Ez az, amit a tudományos megismeréssel
teszünk. Modellt gyártunk,
egyszerűsítünk sőt... (néha

›

akár tévesen) kinyilatkoztatunk, de pillanatnyilag nincs
jobb módszerünk a nagyobb
tévedések elkerülésére.
A vérzsíroknál beszélünk a
jó HDL-ről, a rossz LDL-koleszterinről és a csúf trigliceridről, de ettől még az
emberi szervezetben minden mindennel összefügg,
semmi sem csak jó, rossz
vagy csúf. Na, jó... Azért az
LDL-koleszterin, hiszi vagy
sem (minden valóban tudományos ismeretünk szerint)
bizony mégiscsak rossz.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 29. – JÚNIUS 4.

Május 29.,
szerda

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Május 30.,
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Május 31.,
péntek

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6

99/311–732

Június 1.,
szombat

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Június 2.,
vasárnap

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Június 3.,
hétfő

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Június 4.,
kedd

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

A reform
korban új
tárgyak,
divatcikkek
is megjelentek, és ez
magával hozott egy
új szakmát: a bőrdísz
művességet. Művelői
elsősorban a pénztárcák, neszesszerek,
női táskák javításával, készítésével foglalkoznak. Az utolsó
soproni bőrdíszművessel beszélgettünk.
– A kor igényeinek megfelelően mesterségünk annak
idején, a 19. században több
szakma egyesítéséből jött létre –
mesélte Wanhall István bőrdíszműves mester, akinek műhelye
az egyik belvárosi palota földszintjén található. – Sajnos ez
az egykoron virágzó szakma ma
kihalófélben van, egyre kevesebben műveljük, Sopronban például én vagyok az egyetlen. Elsősorban javítással foglalkozom,
azért mert erre van igény, hisz
sokan szeretnék meglévő, számukra kedves tárgyaikat még
továbbra is használni. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mindenféle bőrterméket megjavítok,
amihez tű, cérna vagy valami
más szükségeltetik. Ez a valami
más az én szaktudásom.
– Pichler nagyapa szűcsmester volt, sajnos a műhelyét annak idején államosították – folytatta Wanhall István.
– Másik nagyapám hídépítéssel

Wanhall István bőrdíszműves mester FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
foglalkozott. Édesanyám művészi pályára szeretett volna állítani, amihez talán lett volna
tehetségem, de a varázsszót,
hogy legyek bőrdíszműves, a
nagynéném mondta ki. Fogalmam sem volt róla, hogy mire
mondok igent, de nem bántam
meg, hisz az alkotás öröme mellett a művészi hajlamaimat is
kiélhetem.
Mindezek alátámasztására sorolni kezdte azokat a nem mindennapi megrendeléseit, melyekkel az utóbbi időben megkeresték: ő készítette Donizetti:

Szerelmi bájital című romantikus komédiájának szentmargitbányai bemutatójához a fegyverek korhű tartószíjait, de repülőgépek felújítását végző cégek
megrendelésére készített már
speciális üléseket és egyedi
mentőtáskákat is.
– Ezek a munkák jelentik az
igazi örömet, hisz a javítás sokszor lélekölő, hálátlan feladat,
leginkább csak az a része tesz
boldoggá, amikor látom a kuncsaft megelégedett arcát.
Wanhall István feleségével
együtt öt éve él Sopronban, de

amint mondja, mindig vonzódott ehhez a városhoz, hisz a
nyolcvanas évek óta rendszeresen itt töltötték a szabadságuk
egy részét. – Már évtizedekkel
ezelőtt terveztük az ide költözést, de a gyerekek tanulmányai
ezt mindig fölülírták. Így aztán
amikor ők kirepültek a családi
fészekből, mi döntöttünk: irány
Sopron. Az pedig, hogy a középkori városmagban lakhatunk és
még ráadásul a műhelyem is itt
van, külön öröm számomra – ez
amolyan ráadás, amiért hálás
vagyok a sorsnak.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 5-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Május 15-i rejtvényünk megfejtése: Csányi Sándor színházi estje. Szerencsés megfejtőnk: Burai Szilvia.
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Az I Don’t Care-hez egy zseniális videoklip is készült

Sheeran–Bieber dal
KÓCZÁN BÁLINT

Mi lesz abból, ha Anglia és Kanada csodafegyvere összefog? Egy pompás kollaboráció! Korunk meghatározó előadói
új dallal jelentkeztek, itt az I Don’t Care!
A mindössze 28 éves Ed
S h e e r a nt n e m
véletlenül hívják napjaink
egyik legnagyobb
zenészének. Olyan
slágereket
köszönhetünk
n e k i ,
mint a
Perfect, a
Thinking
Out Loud,
valamint
nem utolsó sorban
a 2017-es év legnagyobb sikere, a
Shape of You.

Ed élő fellépéseivel is mindenkit lenyűgöz. 2015-ben zenekari kíséret nélkül töltötte
meg a Wembley stadiont, ezzel
beírva magát a zenetörténelembe. A magyar közönségnek
sem kell már sokáig nélkülöznie,
ugyanis az idei Sziget fesztivált
a brit előadó koncertje nyitja
Budapesten.
Az alig 25 éves Justin Bieber
2009-ben robbant be a zenei
világba, karrierje azóta is töretlen. A többszörös Grammy-díjas
énekes–dalszerző nevéhez köthető például a Despacito remixe vagy a What Do You Mean.
A mostani újdonsághoz, az I
Don’t Care-hez egy zseniális videoklip is készült, amiért már
most „odavannak” a rajongók!

Szőcs Renáta fájó rejtélye
Tíz év után derült ki, hogy miért
voltak fájdalmai Szőcs Renátának. A TV2 Star Academy győztese vőlegénye unszolására fordult orvoshoz, mivel étkezések után rendszeresen rosszul
érezte magát.
– Egy szendvics vagy töltött
káposzta után sokszor órákig
nem voltam jól, és azt éreztem, hogy legszívesebben
csak feküdnék – mondta a Star
Academy egykori győztese.
– Puffadással, hasfájással küszködtem, és nem értem, miért.
Aztán a párom rávett, hogy
elmenjek orvoshoz.
Az énekesnő orvosa
egy alapos vizsgálat után

megerősítette, hogy laktóz- és
gluténérzékeny, így most gyökeresen változtatnia kell az
életmódján.
– Azt tanácsolom a hasonló helyzetben lévő
embereknek, hogy bármennyire makacsul állnak hozzá, menjenek
orvoshoz! – folytatta
Szőcs Reni. – Remélem, segíthet másoknak az én esetem, és talán
lesz olyan,
aki jobban
o d a f i g ye l
majd
a
tünetekre.

sarok

Izgalmas fürdőruhák
MADARÁSZ RÉKA

Az idei fürdőruha-trendben szinte minden megtalálható: a színek és formák kavalkádjából a bevállalósabbak és a letisztult stílus hívei is kedvükre válogathatnak. Fontos viszont, hogy ne a divatot kövessük, hanem az egyéniségünknek és
testalkatunknak megfelelő fazonokat válasszuk!
A 2018/19-es kollekciókban legalább annyi a szexi egyrészes, mint a kétrészes darab, azoknak pedig,
akik nem tudnak választani a kettő közül, számtalan trükkös, átmeneti fazon
áll a rendelkezésükre. Egyre nagyobb teret hódítanak
a testen tekergő pántok és
az oldalt pántokkal egyben
tartott egyrészes darabok.
Rendkívül szexisek, de kevésbé praktikusak a sálszerű felsővel ellátott bikinik,
akárcsak a cikkcakkos vonalak, melyeket csak azoknak
ajánlunk, akiket nem zavar,
ha mintásra barnulnak le.
Garantáltan feltűnést kelthetünk egy extra mély kivágású egyrészes darabban. A
tervezők beemelték az utcai divatot is a strandok világába azzal, hogy a hasnál
megcsomózott póló bikini-

›

felsővé változott át. Nemcsak nőiesek, de hasznosak
is lehetnek a fodrok: optikailag nagyíthatják a melleket, finoman takarhatják a
pocakot, hangsúlyozhatják
a csípőnk vonalát. Az ‘50es évek magas derekú alsója most a ’80-as,’90-es évek
Baywatch-inspirálta magas
kivágású szabással kombinálva lesz még menőbb. A
szupermagasan felvágott
aljú fürdőruha végtelenül
hosszú combokat varázsol.
A bandázstopos bikinik és
pánt nélküli egyrészesek
egyaránt népszerű fazonok
maradnak, a falatnyi háromszögesek pedig talán soha
nem mennek ki a divatból.
Jó hír, hogy a letisztult stílus kedvelői is megtalálhatják a számításukat: számos egyszínű, egyszerűbb,
mégis szépen kidolgozott
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darab közül mazsolázhatnak visszafogott árnyalatokban. Elegáns és szokatlan a metálfényű viselet –
ezüst, arany és szivárványos
színekben egyaránt. Barna
bőrön hihetetlenül jól mutat
a sárga fürdőruha. Dúsabb
kebleket és karcsúbb derekat varázsolhat a nagyon
menő leopárdminta. Idén
egy új anyag, a bársony indul hódító útjára a fürdőruha-viseletben. A sportos darabokat pedig geometrikus
minták, feliratok jellemzik.

RÖVIDEN

Vadonatúj albummal érkezik a Slipknot
Új videoklippel ünnepli augusztusban érkező albumát a Slipknot, amely az idei VOLT Fesztivál egyik headliner fellépője! A rajongók közel öt éve várnak az amerikai metál együttes
hatodik stúdióalbumára. Mi sem mutatja jobban a rajongók „kiéhezettségét”, mint hogy
az albumról elsőként bemutatott Unsainted című videó az első napokban többmilliós nézettséget generált. A lemezről a gitáros, Jim Root így nyilatkozott: – Erre a munkára szántuk eddig a legtöbb időt. A korong előrendelése már elindult, addig pedig az Unsainted videoklipjével, valamint a júniusi 26-i VOLT-os koncerttel lehet hangolódni a megjelenésre.

Túl 275 fellépésen a Brass Brothers
Ausztriában adott koncertet a Brass Brothers Sopron. A fúvószenekar idén is gyarapította repertoárját, és nyáron több helyszínen is találkozhat
vele a közönség.
– Az Österreichisches Landsmannschaft konferenciáján, a
hivatalos Schulvereinstagon már két éve is felléptünk, így
örömmel tettünk eleget az újbóli meghívásnak – mesélték
a Brass Brothers Sopron tagjai. – Minden évben prominens
vendég tart itt előadást, ezért külön megtiszteltetés, hogy
zenélhettünk. Bécsben volt a 275. fellépésünk.
A kiváló muzsikusok elárulták, a csapat egész évben aktív,
csak nem nyilvánosan. – A téli időszakban dolgoztunk, min-

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

den héten próbálunk, így ebben az időszakban újból 10–
15 zeneszámmal gyarapodott az egyébként is bő repertoárunk – mondták a fúvószenekar tagjai.
A Szabó Richard (trombita), Friedrich Marcell (trombita),
Varga Bálint (kürt), Friedrich Gergely (harsona), Krántiz József (tuba) alkotta formáció repertoárja három fő stílusra
alapszik: klasszikus rézfúvóskvintett darabokra, népzenére és dzsessz–ragtime–blues feldolgozásokra, valamint
régi világslágerekre.
A Brass Brothers Sopron idén is jelen lesz a Liszt Ferenc kerékpártúrán, ahol már 16 éve emeli a rendezvény fényét,
de játszik a hegykői strandon, és nyáron Sopronban, a Fő
téren tartja nyilvános próbáit hétfőn esténként.
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