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A Mária-szobornál, illetve a Rondellánál felállított színpadokon fellépők sokasága szórakoztatta
a közönséget ezen a hétvégén a Folkfesten. Felvételünkön az Erdélyből, Mezőmadarasról érkezett
Árvalányhaj Néptáncegyüttes látható. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kedves
Olvasóink!

Nemzetközi BMX-verseny

Fúvósok
találkozója

Elérkeztünk az idei esztendő feléhez. Kinek
gyorsabban, kinek lassabban múltak a hetek
és a hónapok. A szerkesztőségben úgy
érezzük, gyorsan magunk mögött hagytunk
hat hónapot. Önök már
tudják, ilyenkor elköszönünk néhány hétre,
hogy aztán augusztus
21-én ismét kézbe vehessék a Soproni Témát.
Legyen szép és pihentető nyaruk!
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A házigazda Juventus Koncert Fúvószenekar
mellett Csepregről, Galántáról, Győrből, illetve
Körmendről érkezett formációk részvételével
tartották meg a XXIV. Fúvószenekari Találkozót.

Négy ország csaknem 90 BMX-ese
versenyzett a jereváni pályán

Fenyőillatú ösvényeken

Ötödik alkalommal telt meg futókkal Brennbergbánya központja –
idén több mint 500-an vettek részt a Sopron Trail terepfutóversenyen
és túrán. A sportolók a Soproni-hegység legszebb és legvadregényesebb tájain kalandoztak. FOTÓ: SOPRON TRAIL – KOHLMANN BALÁZS
12
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Horváth Ferenc
főszerkesztő

Tolvai Reni dala
Tolvai Reni új dallal lepte
meg rajongóit. A különleges hangú, szexi énekesnő ezúttal ismét szerelmével, Kállay-Saunders Andrással készített
duettet. Az ultramodern
Real Thing című felvétel
hűen tükrözi Reni jelenlegi
zeneiségét, és megmutatja, hogy a magyar popban is lehet frisset, nemzetközit alkotni. A dalhoz
egy különleges videoklip
is készült.
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Július 27-én 15 órakor kezdődik a white parti

Sopron fehérben

2019. június 26.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Védjük nyáron
is értékeinket!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A nyári időszakban sok család indul hosszabb
vagy rövidebb útra. Annak érdekében, hogy
a nyári vakáció mindenkinek pozitív élmény
legyen, érdemes betartani néhány szabályt.
– A nyári utazások, a távollét az
otthonunktól vagyonbiztonsági
problémákat vethet fel, jól jön
ilyenkor egy kis plusz odafigyelés – mondta Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Utazás
előtt kérjük meg a szomszédot, hogy alkalmanként ürítse
ki a postaládánkat, ne legyen
feltűnő, hogy nem vagyunk
otthon. A redőnyt engedjük
le, így nehezítsük meg a dolgát annak, aki be akarna jutni
otthonunkba!
Babelláné Lukács Katalin azt
tanácsolta, hogy csak utólag
posztoljuk a közösségi oldalakra a nyaralásunkat, a legtöbb esetben ugyanis nem
csak az ismerőseink látják a
bejegyzéseinket. Ne adjunk
tippet a betörőknek! Egy
közeli rokonnak, barátnak

A VárKerKör Egyesület szeretné fellendíteni a Várkerületen a kereskedelmi életet
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

HUSZÁR JUDIT

Szeretnék szórakoztatóvá tenni a
vásárlást, minél több embert a Várkerületre vonzani – ez a VárKerKör Egyesület célja. A szervezet
idén negyedszer szervez éjszakai white partit, amelyre mindenkit várnak – természetesen fehérben!
Több mint három éve alakult
hivatalosan egyesületté a VárKerKör – a közel 40 tagot számláló szervezet minden évben
több rendezvényt szervez, ezek
közül is kiemelkedik a késő esti
vásárlással ötvözött white parti.
– Az a célunk, hogy összefogjuk
a belvárosi vállalkozókat, a Várkerületre vigyük az embereket
– mondta a VárKerKör Egyesület nevében Horváth Árpádné.
– Szeretnénk fellendíteni a Várkerületen a kereskedelmi életet, amihez az önkormányzat is
mindig partnerünk. Július 27-én

15 órakor kezdődnek a hivatalos programok, a Várkerületen
a Mária-szobornál állítjuk fel a
színpadot, ahol este a Don Attila
Band lép fel és dj Jokó is szórakoztatja majd a közönséget.
A szervezők gondoltak a családokra: lesz gyerektorna-bemutató, arcfestés, légtáncosok
produkcióját is meg lehet nézni, jógakurzusokon részt venni, de a soproni kézművesek
is bemutatják a portékáikat. A
#Festek Művészeti Stúdió pedig
a Hűség-kútnál várja az érdeklőket. Az üzletekben dolgozók

Koncertek
a szabadban

2019. június 23. - szeptember 8. / 18 órától

Erzsébet-kerti
Zenepavilon
Június 23.

Helga Jazz

Július 14.

Csendtörők zenekar

Július 28.

Kiss Noró Akusztik

Augusztus 11.

Brass Brothers

Szeptember 1.

Sopron Város
Fúvószenekara

Szeptember 8.

Soproni Juventus
Koncert Fúvószenekar

Várisi
Zenepavilon
Július 7.

Sopron Város
Fúvószenekara

Július 21.

Neighbours zenekar
Korhatár zenekar

Augusztus 4.

Soproni Juventus
Koncert Fúvószenekar

Augusztus 25.

Csendtörők zenekar

és fellépők mind fehérbe öltöznek, de fehér színben fog
pompázni a színpad, és az
egész Várkerület fehér lufikkal lesz dekorálva.
– Nagyon szeretnénk, ha
minél több soproni komolyan
venné, és fehérben jelenne meg.
Ez más külföldi városokban jól
működik, izgalmas látvány a fehérbe öltözött tömeg – folytatta Horváth Árpádné.
– Ráadásul, aki fehérben
érkezik, az különböző kedvezményeket kap az üzletekben, vendéglátóhelyeken. A Mária-szobornál már július elsején
kihelyezünk egy szelfi
táblát. Ha az azon lévő
utasítások szerint valaki elkészíti magáról a fényképet, akkor
részt vesz egy sorsoláson, ahol
értékes nyeremények találnak
gazdára, például egy wellnesshétvége is.

›

vagy szomszédnak azonban
adjuk meg szálláshelyünk címét, telefonszámát, hogy baj
esetén kapcsolatba tudjon velünk lépni. Egzotikus országba
történő utazás előtt a külügyminisztérium honlapján informálódjunk az adott ország
biztonsági helyzetéről, a kockázatosnak minősített úti cél
esetében regisztráljuk beutazásunkat és kinntartózkodásunk
időtartamát.
Babelláné Lukács Katalin
hozzátette: megszaporodtak
az utóbbi időben az elvesztett
tárgyak ellopása miatt tett feljelentések. – Nehéz az elveszett
értéktárgyak felderítése, a megtaláló sajnos nem mindig korrekt, ezért érdemes a megelőzésre odafigyelni. Azt szoktuk
ajánlani, vállon átvethető táskában vagy övtáskában tartsuk
az értékeinket.

RÖVIDEN

Máltai testvérkapcsolat
– Huszonöt éve működik együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja a németországbeli
Freyung-Grafenau-i testvérszervezetével – mondta Losoncziné Tamás Teodóra, a soproni csoport vezetője. A
jubileum alkalmából az elmúlt héten tartottak közös ünnepséget Sopronban. Az eseményen dr. Fodor Tamás,
Sopron polgármestere kiemelte: a város önkormányzata örömmel támogatja a szeretetszolgálat tevékenységét.

Úrnapi vízi körmenet
A boltok
ezen a napon este
tízig, a vendéglátóhelyek pedig éjfélig lesznek nyitva.

A Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete, valamint
az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának Soproni Legációja az elmúlt hétvégén tizenötödször tartotta
meg az úrnapi vízi körmenetet a Fertő tavon.

Tiltás helyett odafigyelés
KÖVES ANDREA

Az internet, az okostelefon, a tablet használata
nem rossz dolog, csupán a kereteket kell megtalálni. Erre hívja fel a figyelmet a szakember a
szünidő beköszöntével.
– A veszélyt az jelenti, ha a gyerekek időben és tartalomban korlátlanul használhatják az internetet, ha reggeltől estig csak ez
tölti ki a szabadidejüket – emelte
ki dr. Pödör Zoltán, a Soproni
Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézetének egyetemi
docense. – A tiltás meglátásom
szerint nem megoldás, célravezetőbb, ha meghatározzuk azt
az időszakot, amikor a gyerek
használhatja a mobil eszközeit,
illetve fontos, hogy a lehetőségekhez mérten kontrolláljuk a
tartalmakat. Azt tapasztalom:
a legnagyobb probléma, hogy
a mai fiatalok többsége szabadon kalandozhat az interneten,
és könnyedén juthat olyan tartalmakhoz, amelyek veszélyt
jelenthetnek rá. Így terjedhetnek hihetetlen gyorsasággal

például a különböző „kihívások”,
sajnos kamasz öngyilkosság is
történt emiatt.
A tartalmi korlátozáshoz
segítséget nyújthatnak olyan
online szoftverek vagy szülői
felügyelő alkalmazások, amelyek ma már egyszerűen hozzáférhetőek. A kutató meglátása
szerint nem szükséges a gyerek
telefonjának az elvétele, az előzményekben való nyomozás, viszont az őszinte beszélgetés nagyon fontos.
– A különböző közösségi oldalak használatának a legnagyobb veszélye, hogy a gyerekek nem tudják: valójában
ki van a másik oldalon – tette
hozzá dr. Pödör Zoltán. – Egy
arc nélküli felületen bárki
olyan fényképet, személyiséget ad el magáról, amilyent

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

csak szeretne. Fontos felhívni
a gyerekek figyelmét arra, hogy
ne osszanak meg magukról nagyon személyes információt,
ne adják meg az első kérő szóra
az e-mail címüket, lakcímüket,
fényképüket.
Ma már sok kamasznak van
saját bankszámlája, az adathalászok egyik fő bázisa pont ez a
korosztály. A közösségi oldalak

másik csapdája, amikor valaki
meggondolatlanságból feltesz
egy fényképet, amit aztán később szeretne eltüntetni, ám az
internet „nem felejt”. A szakember szerint az is nagyon fontos,
hogy a minta nevel. Ha egy szülő az életét a közösségi oldalakon éli, akkor nehezen várhatja
a kamasz gyerekétől, hogy ne az
ő példáját kövesse.

2019. június 26.

›

Városi hírek

www.sopronitema.hu

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Mit tervez a nyárra?
OLÁH REZSŐ:
A baráti társasággal közös
nyaralásunknak már állandó időpontja van. A Balatonhoz utazunk el, amikor
a művészetek völgye fesztivált megrendezik. De a
nyár nagyobb részében dolgozni fogok.
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Néptánc és zene egy hétvégén át a belvárosban

Megélni a kultúrát

HIDEGH-SZALAY ÉVA:
Mivel mi, szülők dolgozunk,
így a nagyobbik gyermekünk – Roland – nyári táborokba, a kisebbik pedig
bölcsődébe megy. De jut
idő arra is, hogy együtt legyen a család: elmegyünk
nyaralni a Balatonra, illetve
Horvátországba.

BERECZKI JULIANNA:
A nyáron itthon maradok
Sopronban, legfeljebb egyegy napra utazom el a környékre. A baráti társasággal
rendszeresen összejárunk, a
Fidelissima Vegyeskarral pedig készülünk a huszonötödik évfordulóra.

FEHÉRDI JÁNOS:
Nyugdíj mellett is aktív vagyok. A feleségemmel közös hobbink, a méhészet
pedig mindig ad elfoglaltságot. Ám egy kis nyaralás
is belefér majd, pár napot
belföldön, néhányat pedig
külföldön töltünk el.

A néptáncgálán nagy sikert aratott a csallóközi Somorjáról érkezett Csali Néptáncegyüttes műsora is
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Mária-szobornál, illetve a Rondellánál felállított színpadokon fellépők sokasága szórakoztatta a közönséget a hétvégén a Folkfesten. A
Várkerületen egy vándorcirkusz is megjelent.
Népszerű volt az elmúlt hétvégén a belvárosban megtartott néptáncfesztivál. A házigazdák – a Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes Táncegyüttes, a
Petőfi-iskola néptánccsoportjai
– mellett érkeztek vendégek

Erdélyből, Mezőmadarasról,
Csallóközből, Somorjáról, illetve
Vas megyéből is.
– Sopronban rengeteg szabadtéri program zajlik, folyamatosan biztosítva a minőségi
kikapcsolódást, mert önök ezt

megérdemlik – mondta a pénteki megnyitón dr. Farkas Ciprián
tanácsnok, önkormányzati képviselő. – Most a népzenéé és a
néptáncé a főszerep, ami által a
Várkerületen megmutathatjuk a
nemzeti kultúránkat és hagyományainkat, de szerepel a programban világzene és tánczene is
a minőség jegyében.
A fesztivál, illetve az ugyancsak a hétvégén tartott horvát
napok zárásaként magyar és
horvát néptáncosok, népzenészek léptek fel.

– Nagyon fontosnak tartom
a néphagyományaink megismerését, gyakorlását, illetve
bemutatását. Mindarra a sokszínűségre törekedtünk, amely
Sopront, az itt élőket jellemzi
– mondta el lapunknak Sipos
Ferenc főszervező. – Büszkének
kell lennünk a múltunkra, őseink tudására, a ránk örökített
hagyományokra. A magyarság
népszokásainak megőrzése, de
inkább a megélése – a határainkon belül és azon túl – a megmaradásunk záloga.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Meg kell látni az embert!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az egészségügy egyik legnagyobb problémáját a jól képzett
ápolók számának csökkenése
jelenti. A Soproni Gyógyközpont
háromféle szakképzés beindításával megoldást keresett a gondokra.
A Soproni Szakképzési Centrummal együttműködve
három szakon indítottak felnőtteknek ingyenes egészségügyi képzéseket úgy, hogy a
szakmai hátteret a Soproni
Gyógyközpont, a pedagógiai és iskolai hátteret pedig
a centrum nyújtja. Az egy-,
illetve kétéves képzések órarendjeit úgy állították össze,
hogy munka mellett is vállalható legyen a tanulás.

Bácsfalusi Anna
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

– Egy éve dolgozom a Soproni Gyógyközpont sürgősségi osztályán, ahová a gyakorló ápolói képzés révén
kerültem, előtte – szintén az
egészségügyben – adminisztrátorként tevékenykedtem –
mondta Bácsfalusi Anna, aki
az ápoló képzést már be is fejezte. – Alapvetően érdekelt az
egészségügy, édesanyám műtősnőként dolgozott, ezért tőlem sem állt távol ez a hivatás.
Motivációm esélyt adni a betegeknek, hiszen az egészségügyben – az orvosok mellett
– nagy hangsúly van az ápoló
személyzeten is. Sok esetekben mi vagyunk a szem és a
fül, ami észreveheti a bajt. A
Soproni Gyógyközpont maximálisan mellém állt, a főnővér és a főorvos is támogatott mindenben. Úgy veszem
észre, hogy az intézmény
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a kezdőket hozzásegítse
a tapasztalatszerzéshez.
Kovácsné Menyhárt Anna
a sebészeti szakrendelő munkatársaként döntött a tanfolyam elvégzése mellett.

– Gyerekként idős nagymamám és kisebb testvérem
ápolása során kerültem először
kapcsolatba ezzel a segítő szakmával. Később, a Martos Flóra
szakiskola csecsemő- és gyermekápoló képzése után egy
bölcsődében helyezkedtem
el, majd évekre eltávolodtam
az egészségügytől. Négy évvel
ezelőtt visszahozott a sors erre
a területre, mégpedig a sebészethez. Nagyon tetszett az oktatásban, hogy több szakterületen kipróbálhattuk magunkat. A tudás elmélyítésében az
oktatók nagy segítséget adtak,
és maga a képzés is nagyon jól
szervezett volt. Az egészségügy
nemcsak szakma, hanem hivatás, ahol a panasz mögött meg
kell látni az embert. Úgy gondolom, ezt a munkát csak így
lehet jól csinálni.

Egészségnap Balfon
Rubint Réka hozta formába a mozogni vágyókat szombaton a balfi egészségnapon. A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt lelkesen követték a
fitneszguru edzését, amelyet kemény, de hatásos kihívásként éltek meg.
– Mivel az egészség fontos, ezért idén a részönkormányzat úgy döntött,
hogy elhív egy olyan személyt, aki sokakat tud mozgásra bírni. Rubint Réka
mellett döntöttünk. Neki köszönhetően sokan tornáztak egy kiadósat –
emelte ki Péli Nikoletta képviselő, a településrészi önkormányzat elnöke.
Az eseményen részt vett dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő,
tanácsnok is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Wandorfer Fest
Kovácsné
Menyhárt Anna

Színes programok a színpadon, ínycsiklandó hagyományos fogások az asztalokon – ezt kínálta a Wandorfer Fest, amelyet idén másodszor hívott életre a Bánfalvi
Hagyományteremtők Köre. A rendezvényt
dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok nyitotta meg.
– Az a fajta kulturális sokszínűség, amely
a mai Sopronra jellemző, a rendkívül sok-

rétű történelmi hagyományainkból ered –
emelte ki dr. Farkas Ciprián. – Azonban ezeket nemcsak őrizni kell, szükség van olyan
polgárokra, akik a hagyományokból merítve képesek valami újat teremteni, amit mi
adhatunk tovább utódainknak. Ezért fantasztikus, hogy itt, Bánfalván működik egy
kicsi, de annál lelkesebb közösség, amely
megtalálta ennek a módját.

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Hétköznapi hős: bemutatjuk Komáromi Sándort

Tanuljunk a gyerekektől!
„Mint egy
mesebeli
varázsló,
úgy irányítja az eseményeket, szabadítja fel a
foglalkozásokon a
gyerekekből a feszültséget, a játékokon
keresztül szabadságot
adva nekik.” Ezekkel
a szavakkal ajánlotta
olvasónk, Kurucz Erika
Komáromi Sándort
a Hétköznapi hősök
sorozatunkba.

EZ LESZ…
Párizs fényei – Párizs zenéje
Június 26., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Orbán Júlia előadása és a DEJA VU együttes koncertje
(Edith Piaf slágerekkel)

VOLT Fesztivál
Június 26–29., Lövérek

Mozicsütörtök
Június 27., csütörtök 19 óra
Napsütötte Toszkána

Komáromi Sándor drámatanárként vezeti a színitanoda csoportjait – itt a
gyerekek a játékos módszerek segítségével felszabadulhatnak, önmagukra
találhatnak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Június 29., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló

Túra Ági nénivel
Ez a terület remekül kiegészíti
a drámapedagógiát: mindegyik az emberről szól, arról az
egységről, amelyben főszerepet
kap a játék, a kommunikáció, a
világban való helykeresésünk.
Hiszek abban, hogy tanítani is
csak az tud igazán, aki önmagával rendben van, ami természetesen nem azt jelenti, hogy
problémamentes.
Komáromi Sándort a gyermekkori élmények, tapasztalások vezették el a drámapedagógiához. Nagyon nehéz körülmények között nevelkedett,

édesanyját korán elvesztette, és
édesapja is sokat betegeskedett.
Hamar megtapasztalta, men�nyire fontos, hogy segíteni képes, tettre kész felnőttek álljanak a gyermekek mellett. Neki
a kapaszkodót a könyvek, a mesék világa nyújtotta. Hét évvel
ezelőtt született meg a kislánya, mint meséli, ez a legcsodálatosabb tapasztalás az életében:
– Arra törekszünk, hogy biztonságos környezetet nyújtsunk
neki, hogy megtalálhassa saját
magát, és ne nekünk akarjon
megfelelni. Egyelőre úgy látom,

hogy jó úton járunk, mert akármi éri Hannát: bánat, öröm, mindent elmesél nekünk.
Ez a szemlélet vezeti a drámapedagógiában is. A színitanodában nem színészpalánták
képzése a cél, hanem egy olyan
összetartó közösség létrehozása, ahol játékos módszerek
segítségével a gyerekek felszabadulhatnak, önmagukra találhatnak, megtanulnak kommunikálni, vállalhatják érzéseiket.
Komáromi Sándor egy népszerű közösségi oldalt is vezet
Fölnőttségek elnevezéssel.

Nemzetközi jóganap az Erzsébet-kertben
Idén is népszerű volt a nemzetközi jóganap, valamint a hozzá kapcsolódó indiai kulturális fesztivál az Erzsébet-kertben.
A programot Wollaston Erika és Jahn Krisztina jógaoktatók
szervezték, Sopron önkormányzatának, az Indiai nagykövetségnek és több szponzor támogatásának köszönhetően. – Ezekben a napokban egymásba érnek a jobbnál jobb

rendezvények Sopronban – mondta dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok a rendezvény megnyitóján. – Meg vagyok
róla győződve, hogy ez a mai esemény egy üde színfolt ebben a forgatagban, hiszen a jóga által elérhető elcsendesedés, a test és a lélek harmóniája, valamint az indiai kultúra
misztikuma is megtalálta a helyét itt, az Erzsébet-kertben.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A belvárosi Horváth-ház
A mai Széchenyi tér és a Várkerület sarkán lévő saroktelek az 1700-as évek végén a
gróf Pejacsevich család tulajdonában volt. A grófi család neve 1784. szeptember
20-án került be először a
soproni városi tanács jegyzőkönyvébe.
A napóleoni háborúk előestéjén Sopronban és környékén gyülekeztek a bandériumok, ezért egy időre
József nádornak és vezérkarának lefoglalták a mai
Ógabona téren lévő Pejacsevich-palotát. Emiatt verőcei gróf Pejacsevich Károly (1745–1815) grófnak
át kellett költöznie a fentebb említett saroktelken
álló kerti házba, mely akkor
már a fia, Pejacsevich Vince
(1780–1820) császári és királyi kamarás tulajdonában
volt. Megjegyzendő, hogy
a kellemetlenségért cserébe gazdag ajándékot kaptak
a nádortól. A saroktelket,

Munkaszünet
a gyógyközpontban
Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának kezdeményezésére 2011 óta július elseje – Semmelweis Ignác
születésének napja – munkaszüneti nap az egészségügyi
dolgozók számára. Ezen a napon a betegellátás a munkaszüneti napnak megfelelően történik a Soproni Gyógyközpontban. A járóbeteg-szakrendelések hétfőn nem
fogadnak betegeket. A központi orvosi ügyelet (a kórház területén) a hétvégi rend szerint látja el a betegeket.

KÖVES ANDREA

A drámapedagógussal a Cinege
AMI és a Soproni Petőfi Színház
színitanodájának egyik próbája
előtt ültünk le beszélgetni.
– Pataki Andrással, a Pro Kultúra ügyvezető igazgatójával
hosszú-hosszú évekre nyúlik
vissza az ismeretségünk, egykoron gyermekszínészként játszottam az egyik formációjában
– mesélte Komáromi Sándor.
– Amikor hívott, hogy drámatanárként vezessem a színitanoda
csoportjait, örömmel mondtam
igent. Több mint húsz éve dolgozom drámapedagógusként,
emellett egyetemi oktatóként
is tevékenykedem, részt veszek
a NépmesePont szakmai munkájában, és újra beültem az iskolapadba, mentálhigiénés
szakemberként szeretném megszerezni a következő diplomám.
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melyen később már egy
nagyobb épület, illetve
egy kisebb palota is állt, a
Pejacsevich-család eladta,
majd néhány tulajdonosváltás után az Szürnyegi-Horváth József tulajdonába került. Ő mindent lebontatott,
és 1857-ben Handler Nándor tervei alapján felépíttette a ma is látható kétszintes, zárterkélyes, illetve a Várkerület felőli oldalán

körerkélyes sarokházat –
innen a Horváth-ház elnevezés. Az épületben előbb a
Szent Orsolya-rendi Római
Katolikus Leánygimnázium
internátusa, majd 1947-től a
Soproni Állami Entzbruder
Dezső Középiskolás Fiúkollégium működött, ma pedig
a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium egyik épülete.

Bősze
Balázs
emlékest
A 2015-ben elhunyt soproni költő, Bősze Balázs tiszteletére rendeztek emlék
estet szombaton a Julianeum templomban.
A Soproni Petőfi Színház
művészei, Molnár Anikó
és Marosszéki Tamás tizenhat Bősze verset adtak
elő, a Julianeum Énekkar
Sárdy Barbara vezetésével egyházzenei műveket
szólaltatott meg, a templom plébánosa, Marics István pedig orgonadarabokat játszott.
Róth Gyula, az emlékest
főszervezője elmondta: a
Julianeum Énekkar alapító
tagjai közül sokan együtt
énekeltek a plébániához
ezer szállal kötődő jeles
alkotóval. A rendezvény
kiváló lehetőséget adott
arra, hogy a versekkel és a
zenével méltó módon emlékezzenek Bősze Balázsra.

Június 30., vasárnap 10 óra, GYIK Rendezvényház

Papagájkiállítás
Június 30. 10–18 óráig, Soproni TIT
Közel 30 faj csodálható meg. Látható lesz többek között hullámos papagáj, nimfa, kanári, ara, kakadu. Házigazda: Németh Rudolf madarász.

XXII. Országos Érembiennále
Június 30. 11 óra, Lábasház

Sopron Classix
Június 30. 19.30, Liszt Café
Csemegézés a jövő évad programkínálatából, bárzongorázás és fiatal tehetségek megmutatkozása
Július 2., kedd 16 óra, Liszt Café
Fuvolakoktél a tikkasztó meleg ellen – komoly zenészek laza koncertje

Karibi hangulatok
Július 3., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Kuba Horváth Gáborral, aki az év idegenvezetője
volt 2015-ben

Képes történetek
Virág Lajos képes–verses fotótárlata
A kiállítás megtekinthető július 18-ig a Ligneum látogatóközpontban

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

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)
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Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub 188
Áramszolgáltató
06-80/533-533
Vízszolgáltató 
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Gázszolgáltató
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MÁV
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313-130
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Közösségi tér lett az Erzsébet-kerti épületből

Megújult a GYIK

A GYIK hivatalos átadásán dr. Simon István alpolgármester, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő,
dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Farkas Ciprián tanácsnok, Tóth Éva és Mágel Ágost önkormányzati
képviselők, valamint Orbán Júlia, a rendezvényház igazgatója FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Háromszázmillió forintból újult meg
a GYIK Rendezvényház. Az intézményt az elmúlt héten – a városvezetés jelenlétében – adták át.
– Sopron is csatlakozott a
megyei jogú városok klímavédelmi megállapodásához.
Ebben vállaltuk, hogy a város
intézményeiben csökkentjük
a szén-dioxid-kibocsátást –
mondta dr. Fodor Tamás polgármester. – A bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, önkormányzati
épületeket is ennek a jegyében
korszerűsítettük. Ide sorolható
a GYIK Rendezvényház energetikai korszerűsítése is.
Az intézmény átadásán,
amelyen dr. Simon István

alpolgármester is megjelent,
elhangzott, a rendezvényházban háromszázmillió forintból
korszerűsítették a fűtési rendszert, megújult a tetőszerkezet,
valamint az épület homlokzata, amely korszerű hőszigetelést is kapott. Kicserélték az ajtókat és a nyílászárókat is, valamint teljesen kifestették az
épületet. Egyúttal elvégezték
az akadálymentesítést.
– Újra rácsodálkozom, hogy
micsoda fantasztikus városban élünk, hiszen itt mindig

történik valami, számos kiváló
rendezvény várja a helyieket –
fogalmazott dr. Farkas Ciprián
önkormányzati képviselő, tanácsnok. – Sopron a régió kulturális fővárosa is, hiszen olyan
helyek működnek itt, mint a
barlangszínház, a Petőfi Színház vagy éppen a Várkerület
mint rendezvénytér. A GYIK
Rendezvényház is ebbe a sorba
illeszkedik, hiszen az év háromszázhatvanöt napján mindenki
találhat itt magának megfelelő

programot. Egy kiváló, igazi közösségi tér jött létre.
Mágel Ágost önkormányzati képviselő kiemelte: a meg
szépült GYIK, valamint a szomszédságában lévő, szintén felújított Erzsébet-kert is a város
kulturális életét szolgálja.
Végezetül Orbán Júlia, a GYIK
igazgatója köszönetet mondott
a városvezetésnek, illetve a kivitelezőnek is, hogy a felújítás
alatt zavartalanul megtarthatták a rendezvényeiket.

PROGRAMKAVALKÁD
GYIK Rendezvényházban az elmúlt héten kezdődött a „Színes, nyári programkavalkád” című rendezvénysorozat, amelyet dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok
nyitott meg. Ennek keretében a házban tartanak majd koncerteket, kiállításokat, filmvetítéseket, tematikus napokat, illetve vetélkedőket is. Összesen hetven rendezvény lesz, szeptembertől pedig a Kossuth-díjasok éve kezdődik.

Új parkolók az Aranyhegyen
Egy hónapon belül elkészül egy új, 300 férőhelyes
parkoló az Aranyhegyen, a Faller Jenő utca folytatásában lévő területen – jelentette be a helyszínen dr. Simon István alpolgármester.
– Itt, az Aranyhegyen egy
gyorsan és dinamikusan
fejlődő környéken vagyunk
– kezdte dr. Simon István.
– Sok új lakás épül, sok család alapít itt otthont. Mivel
ők dolgos és szorgalmas
emberek, ezért több autó-

val is rendelkeznek. Emiatt viszont a környező utcákban nehéz a parkolás. A
térség önkormányzati képviselőjéhez, és hozzám is,
számos lakossági kérés érkezett, hogy segítsünk a
parkolási problémák meg-

A Repjál-házban dr. Payrits Ferenc előadásával
kezdődött pénteken a horvát napok rendezvénysorozata. A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese a Fiastyúk csillagkép és
a kis népek kapcsolatáról beszélt, majd a borostyánkőút legújabb aktualitásáról szóló filmet
vetítették le. Szombaton a Munkácsy teremben szlavón festők műveiből nyílt kiállítás, a
Liszt-központban pedig bemutatták a regionális stúdiumok tizenegyedik kötetét. A nap gálával
ért véget. A horvát napok keretében vasárnap a
Szent György-templomban szentmisét tartottak. A
rendezvénysorozatot kora este a Mária-szobornál
felállított tambura- és néptáncgála zárta.
– Az, hogy a Soproni Horvát Napokat tizennyolcadszor szervezhettük meg, azt is jelenti, hogy
élünk, itt vagyunk és összetartunk – mondta
dr. Grubits János, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Egy aktív, ötvenfős mag rendszeresen összejár. A Rejpál-házban hétfőnként
tambura- és zenés eseteket tartunk, keddenként
pedig a nyelvünkkel foglalkozunk. Nagy öröm
számunkra, hogy Sopronban, a Szivárvány óvodában az anyanyelvüket is használhatják a kisgyerekek. Ez nagy lehetőség, hiszen a jövő fiatalsága is megélheti a horvátságát, megtanulhatja
hagyományainkat, kultúránkat.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

oldásán. Ezért elhatároztuk:
új parkolókat építünk.
A háromszáz férőhelyes,
körbekerített, kivilágított területet várhatóan egy hónapon belül birtokba vehetik
az autósok.
Péli Nikoletta önkormányzati képviselő hozzátette:
a parkoló fizetős lesz, de a
környéken élők kedvezményes árú lakossági bérletet
vásárolhatnak. – A részle-

teket a következő időszakban dolgozzuk ki – húzta
alá, majd köszönetet mondott az önkormányzatnak a
negyvenmillió forintos támogatásért.
A parkolót a Faller Jenő utca
folytatásában lévő területen
alakítják ki. A pénteken tartott sajtótájékoztatón részt
vett dr. Fodor Tamás polgármester, valamint Tóth Éva
önkormányzati képviselő is.

Mellékzöngék
Horváth Ferenc jegyzete
Meglehetősen furcsa hívás érkezett
szerkesztőségünkbe a múlt héten.
Egy, a bizalmával megtisztelő olvasónk mesélte el
barlangszínházi „élményit”. Élményeit? Inkább rossz,
elkeserítő tapasztalatait az előadáson történtektől.
No, nem magával a produkcióval volt a baj, hiszen –
mint mondotta – valódi világsztárok zenéltek a színpadon: a Nik West Band, Dennis Chambers Trió és
Tommy Campbell. Telefonálónk azonban nem tudta maradéktalanul élvezni az előadást, mert voltak,
akiknek nem tetszett a
zene, felálltak, beszél„A »színházi viselkegettek, így aztán a mödést« (...) nem felnőtt
göttük ülők nem látkorban kell megtatak semmit sem, ezért
nulni (persze, mint
kénytelenek voltak egy
mondani szokták,
kis időre elhagyni a nésohasem késő), mint
zőteret. Nyilván nem
ahogy nem akkor
akartak szóváltásba ketanulunk meg vezetni, veredni, csak elmérgeamikor már autózunk. sedett volna a szituáció.
Ma már egy kicsit eről- Panaszosunk hiányolta,
tetett lenne »illik, nem hogy a rendezők nem
avatkoztak közbe, illetillik« órákat tartani.”
ve azt javasolta, hogy
az előadások előtt hívják fel a nézők figyelmét arra,
hogyan is kell viselkedni egy színházban.
Ezen én is elgondolkodtam egy kicsit, s elképzeltem, hogy valaki kiáll, s néhány percben arról beszél, hogy mi illik és mi nem egy teátrumban. Aki
színházba megy, legyen szó akár tragédiáról vagy
vígjátékról, az egy kicsit lélekben is készül a darabra,
nemcsak ünneplőbe öltözik. Nekik talán illúzióromboló lenne, ha ilyen hétköznapi dolgokról hallanának a várakozás perceiben. Én mindenesetre nehezen viselném, de azoknak is igazuk van, akik mellékzöngék nélkül szeretnék megélni az előadást. Akkor
hát mit lehet tenni? Elsősorban a nézőknek kell(ene)
önmérsékletet tanúsítaniuk, még akkor is, ha nem
tetszik nekik az, amit látnak és hallanak. Végső soron szép csendben kiosonhatnak a széksorok közül, úgy, hogy a legkevésbé zavarják a többieket. A
„színházi viselkedést” – úgy gondolom – nem felnőtt korban kell megtanulni (persze, mint mondani
szokták, sohasem késő), mint ahogy nem akkor tanulunk meg vezetni, amikor már autózunk. Ma már
egy kicsit erőltetett lenne „illik, nem illik” órákat tartani, hiába volt egykoron olyan népszerű egy ilyen
tévés műsor Feleki Kamill vezetésével. Más idők járnak, a helyes viselkedés elsajátítása egy folyamat,
amit jobb esetben kisgyermekkortól élünk meg. Persze ez nem mindenkinek sikerül. Ilyen esetben jöhet
az önfegyelem, akár egy étteremben vagy akár egy
színházi előadáson vagyunk.
Sopronban egész évben mindenki kedvére válogathat a jobbnál jobb előadások, koncertek, bemutatók közül, s ez így lesz az előttünk álló hónapokban
is. Remélem, a fentebb említett eset volt a ritka kivétel, s akik jegyet váltanak a különböző produkciókra, elégedettek lesznek, mert senki és semmi sem
zavarja meg a közösségi élményt.

›

RÖVIDEN

Jubileumi kötet
térítésmentesen
Mint arról lapunkban is
beszámoltunk, megjelent a 150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület című jubileumi kiadvány. A kötetet az
egyesület minden tagja
térítés nélkül megkapja.
A könyvet a városszépítők Új utca 4. szám alatti
irodájában lehet átvenni szerdánként 9 és 11
óra között.

Könyvtári szünet

18. horvát napok

Július 2. és augusztus
30. között a Széchenyi István Városi Könyvtár a vizesblokk felújítási munkálatai miatt zárva
tart. Utolsó nyitva tartási
nap: június 29., szombat.
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Idén is nagyon népszerű a Tómalom fürdő

Hívogató vízpart
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Barlangtúrák
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron közvetlen környékén 16 kisebb-nagyobb barlang található. Ezek közül a
Dudlesz-erdőben kettőt lehet majd szervezett formában június
28-án felkeresni.
A szakemberek szerint a térségünkben lévő kőzetek nem
alkalmasak arra, hogy azokban
barlangok jöjjenek létre, ennek
ellenére tizenhat ilyen természeti képződmény van Sopronban, illetve a város környékén. A
legismertebb minden bizonnyal
Fertőrákoson található, ugyanis
ebben kereshető fel a Mithrasz
szentély. A Szárhalmi-erdőben
található barlang azonban mesterséges eredetű: Prodán Tímea
kutató szerint azt a mészégető
tevékenység, illetve a bányászat
alakította ki. A monda szerint

Oroszlán Palinak, a híres betyárnak is szolgáltak búvóhelyéül a
tómalmi barlangok.
A soproni viszonylatban a
legnagyobb méretű barlangok
– Ottó és Ferenc – a Dudlesz-erdőben találhatók. Ezt a kettőt a
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
(TAEG Zrt.) szervezésében június 28-án, pénteken 9 órától lehet
majd szakszemélyzet kíséretében bejárni. A gyülekező a határ
átkelő előtti benzinkútnál lesz.
– Az ikerbarlangokhoz kiépített turistaút vezet, így ezeket
bárki szabadon felkeresheti –
mondta lapunknak Boros Ferenc, a TAEG Zrt. kerületvezető
erdésze. – Az adatok szerint a Ferenc mélysége harminc méter,
a nagysága pedig mintegy háromszáz négyzetméter. Az Ottó
ennek majdnem a fele. A kialakulásukról az tudható, hogy akkor jöhettek létre, amikor még
itt hullámzott a Pannon tenger.
Az üledék, a homok- és mészkőrétegek jól láthatóak, és megfigyelhetők az oldalaikon.

Sokan strandoltak már az elmúlt napokban is Tómalmon – a mérések szerint a víz minősége most is kiváló
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei nyáron a Tómalom mellett a Lövér
strand, illetve az ideiglenesen befedett úszómedencék is várják a fürdőzőket.
– A Lövér strand június 17-től
szeptember 1-ig naponta 9 és
20.30 között tart nyitva, a vendégeket a megszokott nyári

élmény- és csúszdamedencével
várjuk – közölte lapunkkal a Soproni Vízmű Zrt. – Az ideiglenes
sátorral fedett úszómedencék a

nyári időszakban is a megszokott rendben és minőségben
látogathatók (hétfőtől péntekig 5.30 és 21 óra között, szombat–vasárnap és ünnepnapokon
pedig 8.30 és 20.30 között).
A Tómalom fürdő szeptember 1-ig naponta 8.30 és 20.30
között tart nyitva, szeptemberben pedig 11 és 19 óra között

Sopron Megyei Jogú Város

díjmentesen látogatható lesz.
A mérések szerint a tó vízminősége kiváló. A fürdőzőket bővített vízibiciklipark, napvitorlák és úszó pihenősziget várja.
A gyermekek belépése hatéves
korig továbbra is díjtalan.
A további jegyárak a www.
sopronivizmu.hu weboldalon
érhetők el.

›

ZÖLD HÍREK

A parlagfű ellen

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

• Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Megszűnt a július 1-jei
„türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben,
így a tulajdonosoknak
folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy
ingatlanukon megakadályozzák a gyomnövény virágbimbójának
kialakulását, majd a tiszta állapotot fenntartsák
– hívta fel a figyelmet az
Agrárminisztérium. Ahol
ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság
közérdekű védekezést
rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki,
amely 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet.

Adóigazgatási ügyintézői munkakör fő tartalma

Az Ottó-barlang FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.

A BARLANGOK ELNEVEZÉSÉRŐL
Az 1990-es évek elején a Lövér Természetbarát Egyesület
ötlete volt, hogy adjanak nevet a Dudlesz-erdőben található két barlangnak. A területen negyven évig erdészként dolgozó Oláh Ottó után lett az egyik neve Ottó, míg az „ikertestvérét” az utódjáról, a lapunknak is nyilatkozó Boros Ferencről nevezték el.

Soproni szerzők írásai
a TermészetBúvárban
Több Sopronnal kapcsolatos írást is közöl a TermészetBúvár folyóirat idei harmadik száma. Dr. Bartha Dénes –
dr. Berki Imre – Teleki Balázs: Az erdők üzenete címmel
ír a fogyatkozó fák és a csökkenő természetesség ös�szefüggéseiről. Árvay Péter a Szárhalmi-erdő orchideáit
mutatja be látványos fotókkal illusztrálva, illetve beszámol a lap a Károly-magaslati kilátó állandó kiállításairól
is. A szerkesztőbizottság tagja Szarka László akadémikus, valamint Andrássy Péter, akinek már több mint száz
írása jelent meg a folyóiratban.

• első fokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban;
• első fokú adóhatósági ügyintézés az építményadó kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:

Tisztelettel meghívjuk Önt a PÁNEURÓPAI PIKNIK ÉS
HATÁRÁTTÖRÉS JUBILEUMI, 30. ÉVFORDULÓJA
alkalmából, az egykori debreceni és soproni szervezők
részvételével szervezett KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSRE.
Időpont: JÚLIUS 4., csütörtök, 17 ÓRA
Helyszín: LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT,
Petőfi terem

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

A jelentkezéseket 2019. július 12-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 „Adóigazgatási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2019. július 19-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor
kerül. 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. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait
az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal
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Közös munkával a jövőt építjük
Városunk az elmúlt kilenc évben olyan lehetőségeket kapott a kormánytól, amelyek lehetővé tették és teszik, hogy Sopron egy olyan,
merőben új fejlődési pályára álljon, amely egyrészt méltó a múltjához, másrészt pedig megfelel a XXI. század kihívásainak.
Az előzmények azonban 2007ig vezetnek vissza bennünket.
Ebben az időszakban 40 milliárd forint értékű beruházásokat
valósítottunk meg kormányzati
és uniós forrásból, valamint
saját erőből. Ekkor újítottuk fel
például a Tűztornyot és a Fő
teret, és alakítottuk ki a Várfal
sétányt. Megépítettük a Kőszegi
úti aluljárót, és korszerű információs rendszert alakítottunk
ki a városi tömegközlekedésben.
A nagy változás azonban kilenc
éve kezdődött. Talán még nem
vész a múlt homályába, hogy a
fejlesztések és a fellendülés alapját a város korábban felhalmozott 15 milliárd forintos adósságállományának eltörlése jelentette. A polgári kormány ezzel a
lépéssel levette a béklyót Sopronról, és megkezdődhetett a tudatos és egymásra épülő város
építés, -fejlesztés. A nagy áttörést a Modern Városok Program
jelentette, amelynek az értéke

– az autóút nélkül – több mint autóút megépítése, amelynek
80 milliárd forint. Nem véletlen, bekerülési költsége 300 milhogy Orbán Viktor miniszterel- liárd forint. A munkálatok jó
nök 2015 márciusában éppen ütemben haladnak, és elkészülte
városunkban indította útjára után bekapcsolja városunkat a
a nagyszabású programot. Mi hazai és nemzetközi közúti fortagadás, sokan kételkedtek, galomba. Megépül az északnyuhogy a kormány
gati összekötő út
és Sopron meg- „A Modern Sopron
és modernizáljuk
állapodása mega város környéki
átfogó fejlesztést
valósul-e, de ma
utakat is. Megmár az akkori tartalmaz, kiterjed
újul a Belváros,
bizonytalanko- szinte az élet minmár elkészültek
dók is belátják, den területére.”
az új út- és térburlépésről lépésre
kolatok, javában
DR. FODOR TAMÁS
valósulnak meg
tart a korábban
az akkor rögzített
elhanyagolt épüterveink. A különbség a korábbi letek és paloták homlokzatfelújíés a mostani városfejlesztés tása, éppúgy, mint a Lenck-villa
között, hogy a Modern Sopron és a Szent Mihály-templom teljes
átfogó fejlesztéseket tartalmaz, körű rekonstrukciója. Új múzekiterjed szinte az élet minden umnegyed kerül kialakításra. A
területére, hogy Sopron még Lőver program részeként már
élhetőbb legyen, és egyre több épül az új, minden igényt kielévendéget vonzhasson belföldről gítő fedett uszoda, városunkés külföldről is. A Modern Sopron ban kerül kialakításra a konfelegfontosabb elemei: az M85-ös rencia-központ, kerékpárutak

épültek és utak újultak és újulnak meg. A kormány jelentős
forrásokat biztosít a Sopron–
Fertő Kiemelt Turisztikai Térségnek. Már elkezdődött az ország
legnagyobb turisztikai beruházása, amelynek eredményeként
a természeti értékeket megőrző
és bemutató szabadidőközpont
jön létre, amely egész évben
nyújt sportolási és kikapcsolódési lehetőségeket a vendégeknek. Nem feledkeztünk meg a
gazdaságfejlesztésről sem, új
ipari parkot alakítunk ki Innovációs és Technológiai Centrummal. Az elmúlt években sokat
fejlődött a város egészségügyi
rendszere, az intézmények összevonásával jött létre a Soproni
Gyógyközpont, új diagnosztikai
tömb épült, s számos fejlesztés,
korszerűsítés, műszer- és eszközbeszerzés valósult meg. A felsoroltak csak a jéghegy csúcsai,
mert épültek új, műfüves sportpályák, bővült az aréna, lassan
befejeződik az Ágfalvi úti utánpótlásközpont kialakítása. Megújult a barlangszínház, a kőfejtőben interaktív témapark várja
az érdeklődőket. Nem feledkeztünk meg az intézmények

(bölcsődék, óvodák
és iskolák) rekonstrukciójáról, a szakképzés korszerűsítéséről
sem, és számos családbarát intézkedést hoztunk, amelyek kiegészülve a kormány
legfrissebb
intézkedé-

seivel, a gyerekek és családok
mindennapi érdekeit helyezik előtérbe.
Egy ilyen összegzés nem lehet
teljes körű, de talán érzékelteti,
hogy honnan, hová jutott és juthat Sopron, ha összefogunk és
segítjük egymást. Sikeres évek
állnak mögöttünk, és fontos,
hogy megteremtettük nemcsak
a jelen, hanem a jövő fejlődésének az alapjait is.
A kormány szándéka, cselekvő segítése és jelentős

K
ÚTFELÚJÍTÁSO

FOTÓ: SOPRONMÉDIA

SZENT MIHÁLY-TEMPLOM

KERÉKPÁRUTAK

VÁRFAL SÉTÁNY

MÚZEUMNEGYE
D

BELVÁROS
OLA
SZÉCHENYI-ISK

források biztosítása azonban
kevés lett volna a soproni polgárok egyetértő és támogató hozzáállása nélkül. Minden eredményünket közösen értük el, és
ezért köszönet jár nem csupán a
kormánynak, az önkormányzat
tagjainak, valamint az országgyűlési és uniós képviselőinknek,
hanem a soproni embereknek is.
Dr. Fodor Tamás
polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

FERTŐ TÓ

ÖN SZERINT
FEJLŐDIK
SOPRON?

JÁSZAI BENCE:
Sopron bővül, gyarapodik,
gazdagodik, vonzó várossá
vált. Számos jó ember talált
itt otthonra. Öröm itt éni, és
látni, hogy vendégeink is jól
érzik magukat.

KULCSÁR PÁLNÉ:
A Virágvölgy jól fejlődik: az
amfiteátrumnál egy szép
játszóteret létesítettek. A
kerékpárút-hálózat is bővül, a meglévőket pedig
karbantartják.

PILINSZKY LÁSZLÓ:
A belváros parkolási gondjain enyhíthet az Árpád utcába tervezett parkolóház.
A Lőverekben járva szembetűnő a folyamatos útfelújítás, illetve a kilátókat is
fejlesztik.

2019. június 26.

Sopron–Fertő tavi szabadidőközpont, turizmusfejlesztés
Sopron és térsége páratlan adott
ságokkal rendelkezik. Magyaror
szág kormánya ezt az egyedülálló
értéket „kiemelt turisztikai régió”
besorolással ismerte el, és jelen
tős fejlesztési forrásokat biztosít
az értékek feltárásához, bemu
tatásához. Már elkezdődött a
Sopronhoz tartozó öbölben az
ország legnagyobb turisztikai
beruházása, amely megőrzi a

páratlan természeti sokszínűsé
get, és emellett vonzó lehetősé
get kínál a kikapcsolódni, spor
tolni vágyóknak is. A szabad
időközpont egész évben várja
majd a soproniakat és a turistá
kat. Sportpályák, új strand, sport
kikötő, sétahajó-kikötő, kem
ping, motel, vízi sportközpont,
bemutatóközpont, buszforduló
és parkolók épülnek. Szintén

kormányzati forrásból megújul
hatnak a Fertő-parti utak. Idén
ünnepeljük a páneurópai piknik 30. évfordulóját. Az emlék
parkban hamarosan elkészül a
turisztikai látogatóközpont.
A turizmusfejlesztés része,
hogy összesen 800 millió
forintra pályázhatnak a sop
roni borászok, illetve az étter
mek, vendéglátóhelyek.

A piknik 30. évfordulójára új látogatóközpont épül

Intézményfelújítások és -fejlesztések
A jövőt építjük, a legfontosabb a család és a gyermek,
az oktatás, a képzés és a nevelés. Ezért városunkban kiemel
ten kezelik nevelési és oktatási
intézményeinket, hogy a sop
roni fiatalok a legjobb körülmé
nyek között nőjenek fel. Jelen
tős bölcsőde- és óvodafelújí
tási programot hajtottak végre,
és folyamatos az iskolahálózat
modernizációja is. Csupán emlé
keztetőül: megújult a Zöld Ág és
a Százszorszép Bölcsőde, a Bán
falvi és a Hermann Alice Óvoda,
a Lackner-, a Petőfi-, a Gárdonyi-,
a Deák téri, a Kozmutza- és a
német nemzetiségi iskola, a GYIK
Rendezvényház is. Fontos lépé
sek történtek a szakképzésben.

A TISZK (Térségi Integrált Szak
képző Központ) idején 2 milliárd
forint jutott fejlesztésekre, majd
megalakult a Soproni Szakképzési Centrum. Büszkék lehetünk

arra, hogy városunkban az egyházi és nemzetiségi fenntartásban lévő intézmények fej
lesztése mellett fontos állami
beruházások valósultak meg.

Új köntöst kapott a Petőfi-iskola is

A Lőverekben épült fel a Szent Orsolya Óvoda

Családbarát város, babakötvény, Sopron kártya

TÖRÖK JÁNOS:
Örömteli, hogy sok turista
keresi fel a várost és fejlődik
az idegenforgalom is.

NAGY ZSUZSANNA:
Szépen körbeépítették a várost, az Aranyhegyen évek
óta épülnek az új lakások,
a társasházak. S úgy tűnik,
továbbra is van kereslet az
ingatlanokra.

A városvezetés fontosnak tartja,
hogy a Sopronban élő családok
nak biztos hátteret adjon min
dennapjaikhoz. Befejezték a
szociális bérlakásprogramot
a Kurucdombon. A diákok szá
mára továbbra is biztosítják az
ingyenes tömegközlekedést,
az úgynevezett „kismamabér
lettel” a kisgyermeket nevelő
szülőknek is díjmentessé tet
ték a buszozást. Babakötvényt
adnak az újszülötteknek, így
köszöntve a kis soproniakat
városunkban. Füzetcsomaggal támogatják a kisdiákok
iskolakezdését, az egyetemi
hallgatók eredményeit pedig

Széchenyi-ösztöndíjjal isme
rik el. A pályakezdő friss diplo
másokat Lackner-ösztöndíjjal
segítik, amely a közigazgatás
területén nyújt egyéves gya
kornoki állást. Nyári napközit
működtetnek, a rászorulóknak
ingyenes étkezést biztosítanak.
A fiatalok kedvezményes nyári
belépővel látogathatják a stran
dokat. A legfrissebb kormány
zati intézkedések pedig kiemel
ten támogatják a családalapí
tást, a gyermekvállalást. Július
elsejétől lehet hozzájutni a Sop
ron kártyához, amely jelentős
kedvezményeket biztosít a sop
roni állandó lakosoknak.

A Kurucdombon felújították a szociális bérlakásokat (jobbra) és a Halász Miklós
Sporttelepet is FOTÓ: SOPRONMÉDIA

2019. június 26.
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GYÓGYKÖZPONT

HARMUTH JENŐ:
Egy közepes méretű magyarországi városhoz képest elképesztően gazdag
a kulturális, művészeti élete. Egymást követik a különböző – sokszor ingyenes –
rendezvények. Mozgalmas
a sportélete is. Talán nincs is
olyan sportág, amely ne lelt
volna otthonra Sopronban.

kívül szakrendelések kaptak
helyet. Megújult a sürgősségi és intenzív osztály, vala
mint a központi műtő. Kor
szerű műszerek beszerzésére
is sor került. A szív- és érrend
szeri rehabilitációra érkezőket
a Várisi úton egy 60 ágyas fel
újított osztály, a mozgásszervi
betegségekben szenvedőket
pedig Balfon korszerű fizio
terápia várja. Nő az ágazatban
dolgozók anyagi megbecsü
lése, és kidolgozták az életpá
lyamodellt is.

Gazdaságfejlesztés,
innováció, egyetemváros
Sopron gazdaságának további
fejlesztése érdekében – önálló
fejlesztésként – egy új ipari par
kot alakítanak ki, az előkészítő
munkálatok már megkezdőd
tek. Itt kap helyet az Innovációs és Technológiai Centrum
(ITC), amely segítséget nyújt a

soproni és az ide települő vál
lalkozásoknak azáltal, hogy biz
tosítja a működéshez szükséges
infrastruktúrát.
Ide elsősorban magas hoz
záadott értékű tevékenységet
végző cégeket várnak a Soproni Egyetem hátterével,

Kultúra, művészet, szórakozás
fertőrákosi barlangszínház,
a Liszt Ferenc Kulturális Központ előadásai, programjai kul
turális életünk vonzó különle
gességei. A kulturális területen
működő civil szervezeteknek és

Köz- és vagyon
biztonság

GYŐRFI ILONA:
Látszik, hogy megújul a város. Ez azért is fontos, mert
az idelátogatók, illetve a helyiek is jobban érzik magukat, ha szép környezet fogadja őket.

együttműködésével. A váro
sunkban működő vállalkozá
sok az elmúlt években tovább
fejlődtek. Kormányzati forrá
sok segítségével új csarnokok,
új gyártósorok épültek, léte
sültek, további munkahelyeket
biztosítva.

Az Innovációs és Technológiai Centrum (ITC) látványterve

„Mindenhol jó, de legjobb Sop
ron!” Ki ne ismerné ezt a szlo
gent? A VOLT Fesztivál euró
pai szinten is elismert ren
dezvénnyé nőtte ki magát. A
Soproni Petőfi Színház és a

MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

ÖN SZERINT
FEJLŐDIK
SOPRON?

Soproni Gyógyközpont – egészségügy
Városunkban fontos az egész
ség megőrzése, az egészséges
életmód feltételeinek megte
remtése, a megelőző és a gyó
gyító munka. Idén ünnepli
centenáriumát a már Soproni Gyógyközpont néven
működő komplett intézmény,
amely 120 ezer ember ellátását
biztosítja. Kormányzati támo
gatásból több mint 7 milliárd
forintos fejlesztésből való
sult meg az új diagnosztikai
tömb, amelyben a neurológiai
és gasztroenterológia osztályon
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művészeknek, kultúraszerve
zőknek is köszönhetően Sop
ron sokszínű zenei, képzőművészeti és művészeti programokat kínál az itt élőknek és
vendégeinknek.

Sopron az elmúlt években
dinamikus fejlődésnek indult.
Fontos, hogy a soproniak biz
tonságban érezzék magukat
városukban, ezért jelentősen
növelték a rendőrség és a polgárőrség támogatását. A sze
mély- és vagyonbiztonság érde
kében térfigyelőkamera-rendszert alakítottak ki. Sok kamera
figyeli a közterületeket. Több

helyen rendszámfelismerő is
működik. A külterületekre a
mezőőri szolgálat vigyáz. Szá
mos prevenciós programot
indított és támogat az önkor
mányzat, mert meggyőződése,
hogy a bajok nagy része meg
előzhető. A város gyors fejlő
dése, a lakosságszám növeke
dése okozta kihívásokat a kor
mánnyal együtt kezeli.

CZIRÁKI JENŐ:
Lépésről lépésre fejlődik a
város. Jó lenne, ha helyben
több lenne a munkalehetőség. Ezen a problémán segíthet a tervezett ipari park.

KOVÁCS ERZSÉBET:
A belvárosban folyamatosan
újítják fel a házak homlokzatát. A kockaköveket és a
közműveket pedig már korábban kicserélték. Szép lett
ez a körzet.

BALLA JÓZSEF:
A városban nagy a forgalom, a bevezető úton, a
Csengery utcán sokszor
nehézkes az előrejutás. Reméljük, a járművek száma
lecsökken, ha elkészül az
M85-ös gyorsforgalmi út.
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Közlekedésfejlesztés és modern Sopron
A XXI. század nagy lehetőségeket nyitott Sopron és a Sopronban élő
emberek számára. Ismert, első körben a kormány megszabadította
a várost a korábban felhalmozott 15 milliárd forintos adósságállománytól, majd jelentős anyagi forrásokat biztosított Sopron és térsége fejlődéséhez.
A Modern Sopron Program tér
ségünket érintő legnagyobb köz
lekedésfejlesztése az M85-ös
gyorsforgalmi út megvalósí
tása, melyet a magyar kormány
saját, nemzeti forrásokból finan

szíroz. Az építés már minde
gyik, Sopronig tartó szakaszon
elkezdődött, és jó ütemben
halad. Megépül az északnyugati
átkötő út is, amely tehermente
síti a városi utak forgalmát. Az

autóút Sopront összekapcsolja
a magyar és nyugati közlekedési
hálózati rendszerekkel.
A modern Sopron elengedhetetlen része a belvárosi utcák
és terek felújítása, amely már

befejeződött, tart viszont számos belvárosi palota felújítása, a Lenck-villa és a Szent
Mihály-templom nagyszabású
rekonstrukciója. A történelmi
belvárosban múzeumnegyedet
alakítottak ki, és restaurálták a
várfalszakaszokat.
Sopronban országos viszonylatban is kiemelkedően magas
az egy lakosra jutó gépjárművek
száma, ezért úthálózatunk terhelése jelentős. Ma már elképzel-

hetetlen városunk közlekedése
a Kőszegi úti aluljáró vagy akár
a Bécsi úti körforgalom nélkül.
Nagy könnyebbséget jelent majd
az Árpád utcai parkolóház
ősszel kezdődő megépítése.
Jelentős forrásokat fordított
a város az utak karbantartására, parkolók kialakítására, a
kerékpáros és a közösségi közlekedés feltételeinek javítására,
új kerékpáros utak építésére,
például a Lőverekben, de a

városi úthálózatot összekötik
a Fertő-parti kerékpárúttal is.
A fejlesztésekből a Lőverek
sem marad ki. Itt is megújult
számos utca, kialakítják a Nem
zeti Konferencia Központot, és
már elkezdődött az utóbbi évti
zedek legnagyobb sportberuhá
zásaként az új fedett uszoda épí
tése, amely kiváló feltételeket
biztosít a sportolni, kikapcso
lódni és úszni vágyók számára
egyaránt.

Zöld Sopron – természeti értékeink

A Károly-kilátónál épült fel a vadászati múzeum

Sopron páratlan földrajzi és ter
mészeti adottságokkal rendelke
zik. Mindez olyan értéket képvi
sel, amelyet óvnunk, ápolnunk
kell. Ezért fontos, hogy újra láto
gathatóvá tették a fertőrákosi
kőfejtőt, olyan kaland- és téma
parkot alakítva ki, amely bemu
tatja az egykori Pannon-tengert
és a kőfejtő kialakulását. Épült
egy korszerű színház a barlang
ban, páratlan akusztikával és
atmoszférával. Sopron tüdeje a
Lőverek, amelyre külön progra
mot dolgoztak ki. Kormányzati

támogatással nemcsak uszoda
épül, hanem új sétautak és pihe
nőparkok jönnek létre. A Soproni Parkerdő szépen fejlő
dik. A közelmúltban megújul
tak kilátóink, a Károly-kilátónál
vadászati múzeum és erdei
játszótér várja a kirándulókat.
A közeljövőben kerül megépí
tésre a lombkorona-tanösvény
és a turistaszálló, a gyermekek
nek pedig lesz állatsimogató.
Megújul a Mókuserdő és szá
mos sétaút, új erdei tornapálya is épül.

Interaktív kaland- és témapark várja az
érdeklődőket a kőfejtőben

USZODA
Szabadidő, sport, új létesítmények
Sopron Nemzeti Sportváros, a
címre pedig büszkék vagyunk.
A városvezetés nagy figyelmet
fordít a szabadidős lehetősé
gek fejlesztésére. Megújulnak
Sopron játszóterei. Gondol
tak az idősebbekre is, a szabadtéri fitneszparkokat már
most sokan felkeresik. Bővült
az aréna és korszerűsítették a
városi stadiont is.
Műfüves pályák épültek a
kispályás bajnokság és az után
pótlás igényeinek kiszolgálá
sára. Az Ágfalvi úti sporttelepen már tart a labdarúgó
utánpótlásközpont kialakí
tása, az Anger réti pályát

pedig fokozatosan újítják fel.
Az utóbbi évtizedek legnagyobb
sportberuházásaként új fedett
uszoda épül a Lőverekben.
A Sopron Basket kosárlab
dacsapata ismét megnyerte a
bajnokságot és újra bejutott az
Euroliga négyesdöntőjébe,
amelyet városunkban rendez
tek. A sportolni vágyó fiatalok –
a testnevelési órákon túl – és az
idősebbek 80 egyesület közül
választhatnak, amelyekben
képzett és elkötelezett sport
emberek irányításával készül
hetnek. Városukban minden
feltétel adott az egészséges
életmódhoz.

Az Ágfalvi úton alakítják ki az SC Sopron utánpótlásképző központját

FOTÓ: SOPRONMÉDIA

2019. június 26.

Egy éjszaka
a múzeumokban
Idén is sikeres volt a múzeumok éjszakája.
17. alkalommal rendezték meg az országos
programot, amelyhez csatlakozott több soproni kiállítóhely is.
– Színvonalas, többször újszerű
előadásokat láthattak a vendégeink a múzeumok éjszakáján
– mondta lapunknak dr. Tóth
Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. – Idén szinte minden kollégám tartott valamilyen előadást, speciális vezetést vagy
foglalkozást, amelyekre egytől
egyig nagy volt az érdeklődés.
Vendégelőadónk is érkezett a
Pécsi Egyetemről, Majdán János
a magyarországi vasúttörténet
egyik legavatottabb szakértője.
Dr. Tóth Imre Papp Attilával
tartott közös előadást, míg a
múzeumigazgató a téma történelmi hátterét ismertette,
addig a színművész a hozzá
kapcsolódó irodalmi alkotásokból válogatott. A Várfalkertben
az eső után meg tudta tartani
Retro Sopron előadását Bolodár
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Zoltán, de a Pékmúzeum kínálata iránt is sokan érdeklődtek.
– A perec- és fonottkalács-sütögetést próbálhatták ki a családok Ágoston István vezetésével – folytatta Ilyés Éva, a múzeum működtetési vezetője.
– A gyerekeknek, felnőtteknek
a saját nyelvükön magyarázta
el a pékmester a folyamatokat.
Baranyai Konrád zenés poncich
ter műsorral készült, ezt a nagy
érdeklődés miatt kétszer is
megtartotta.
A Soproni Evangélikus Múzeum is kinyitott kapuit szombaton, a Huszármúzeumban és a
Kőszegi úti vasútmúzeumban
is várták az érdeklődőket. A vadászati múzeum mellett a Károly-kilátóba is ingyenesen lehetett bemenni, itt kreatív programokkal fogadták a családokat.

Indulók a Várkerületen, a Fő téren, az Erzsébet-kertben

Fúvósok találkozója

A Juventus Koncert Fúvószenekar előadása a Fő téren FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A házigazda Juventus Koncert Fúvószenekar
mellett Csepregről, Galántáról, Győrből, illetve
Körmendről érkezett formációk részvételével
tartották meg szombaton a XXIV. Fúvószenekari Találkozót.

A soproni Huszármúzeumban is várták
a látogatókat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Fúvószenétől volt hangos szombaton a Várkerület, a Fő tér, valamint délután az Erzsébet-kert:
ezek mind helyszínei voltak az
idei fúvószenekari találkozónak.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Újra forog a malomlapát
A középkorban Lénártdombnak, akkor ugyanis még
itt volt a ma a Bécsi úton látható Lénárt-kereszt, ma Kurucdombnak nevezett magaslaton valamikor három szélmalom is állt. A legnevezetesebb
Salzmann Károly bécsi mérnök
tervei alapján épült, míg a két
kisebb közül az egyik a második világháborúban elpusztult. A másikban viszont a
Szélmalom vendéglő működik, a Szent István-templom
közelében. Sajnos a szélmalom
lapátjai lassan 16 éve csonka,
működésképtelen állapotban voltak, vagy nem is léteztek. A napokban viszont újra
„üzemkész” lesz. A változásról
Lukács Szabolcsot, az étterem
üzletvezetőjét kérdeztük meg,
aki elmondta, hogy már régóta bántotta a szemét a szélmalom állapota és elhatározta,
hogy ha bérbe veszi az éttermet, akkor működni fognak a
lapátok. Most eljött ennek is az
ideje! (Soproni Hírlap)

Felszámolás

A Scarbon után az ANZA néven
ismert vállalkozás felszámolása is folyamatban van, de
már meg is alakult a Sopron

Bútor III Kft. néven a tevékenységet, IKEA bútorok gyártását
tovább folytató cég. A korábbi
vállalkozásokkal ellentétben
viszont most nem magánszemélyek a tulajdonosok, hanem
az IKEA. Talán ez is garancia
lehet arra, hogy ez a vállalkozás ne legyen tiszavirág-életű.
(Soproni Hírlap)

1969
AGIP benzinkút
Sopronban
A hegyeshalmi töltőállomás
megnyitásával egy időben befejezéshez közeledik Sopronban
is az olasz–magyar benzinkút
építése. Az AGIP típusépület
elemeiből az előre elkészített
alapokra alig két hét alatt építették fel a korszerű tanktöltő
állomást, melyet hamarosan át
is adnak a forgalomnak. (Esti
Hírlap)

Ellopták az
idegenvezetőt

Sopronban a közelmúltban idegenvezető magnetofont állítottak munkába az egykori bencés templomhoz tartozó középkori káptalanteremben, melyet
a napokban elloptak. A rendőrség előállította és letartóztatta
a fiatalkorú banda tagjait, akik
az „idegenvezetőt” Budapestre

szállították, hogy ott eladják
egy orgazdának. (Hétfői Hírek)

1919
Sopron új gazdasági
főmegbízottja
A földművelésügyi népbiztosság Haják Antal elvtársat,
aki ez idáig Sopron gazdasági
ügyeit dicséretes lelkiismeretességgel és sok szaktudással
végezte, Budapestre rendelte és
helyére Schneider Lambert elvtársat nevezte ki. Az új gazdasági főmegbízott kiváló szaktudású gyakorlati gazda, aki sok
éven át a Fejér megyei Dreher
uradalmat vezette. (Soproni
Vörös Újság)

Dohányzók bejelentése

Sopronban az összes házbizalmi köteles postai úton sürgősen bejelenteni a házban lakó
dohányzó férfiakat. Egyben a
levélben azt is jelöljék meg,
hogy melyik szakszervezetnek a tagjai az illetők. Egyúttal
a szakszervezetek is terjes�szék be újból Fürdős elvtársnak (Vármegyeház, II. emelet)
összes tagjaik névjegyzékét,
az utca és a házszám pontos
megjelölésével. (Soproni Vörös
Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

– Létezik egy tétel, ami szerint a zene azért van a világon,
hogy élményt nyújtson számunkra – emelte ki megnyitó
beszédében dr. Farkas Ciprián

tanácsnok, önkormányzati képviselő. – Ezért külön öröm, hogy
a fúvósok is részt vesznek a Soproni Ünnepi Hetek programkavalkádjában. A fúvósegyüttesek
nemcsak a hangzásban nyújtanak élményt, hanem a szemnek
is kedves a látványuk, a vonulásukkal tagadhatatlan ünnepélyességet sugároznak.
– A fúvószene mindig is elválaszthatatlan része volt az
ünnepi heteknek – ezt már
Friedrich András, a házigazda

Juventus Koncert Fúvószenekar
vezetője, karmestere mondta
lapunknak. – A találkozók pedig
ezt a szép hagyományt viszik
tovább. A tradíció ápolása a fő
szempont akkor is, amikor a bemutatandó műveket kiválasztjuk. Idén a választás Sopron
díszpolgárának, Lehár Ferencnek az indulójára esett. Emellett
Dávid Péter Szent László indulóját – amely egykoron a Soproni
Gyalogezred menetzenéje volt
– adtuk elő.

„Nincs múlt idő. A múlt nem múlik el.”

Megzenésített költészet
HUSZÁR JUDIT

Gravitáció címmel jelent meg T. Horváth
József és Rakovszky Zsuzsa közös albuma.
Az énekes–dalszerzővel beszélgettünk a CD
elkészítéséről.
– Hogyan jött a közös lemez ötlete?
– A soproni költészetet folyamatosan figyelemmel kísérem,
így Rakovszky Zsuzsa: Füvészkönyv című kötete is a kezembe került 2007-ben. Korábban
Sarkady Sándorral közösen készítettük el a Télkergető című,
majd a soproni gyermekverseket bemutató Évkergető albumot, de nagy sikerű volt az
Ez az a hely című lemezünk is,

amelyen 27 soproni költő művét
mutattuk be.
– Milyen volt a közös munka
Rakovszky Zsuzsával?
– Először négy versére írtam
zenét. Amikor ezeket a kezdeti felvételeket megmutattam
neki, akkor azt láttam, hogy
örömmel fogadta, így folytattam a munkát. Már akkor
terveztem olyan albumok elkészítését, amelyeken nem hivatásos színészek mondanak

A CD borítót a Szulák című vers ihlette, amely
szintén megjeleníti a vonzást

el költői szövegeket, hanem
az alkotó saját hangján szólalnak meg a művek. Miután otthon stúdiókörülmények álltak
rendelkezésre, Zsuzsa szívesen
jött át, és több estén keresztül
olvasta fel az általa kiválasztott műveit.
– Kiknek ajánlanád a lemezt, kiknek szól?
– Természetesen mindenkinek szívesen ajánlom, aki érdeklődik a magyar, illetve a soproni
költészet iránt. Érdekes lehet az
érettségizőknek is, hiszen szerepelt már Rakovszky Zsuzsa
érettségi tételként.
– Miért a Gravitáció a
címadó dal?
– A Gravitáció az én értelmezésemben nem csupán a tömegvonzás, a kölcsönhatás két test
között, hanem ember és ember,
a férfi és a nő közti kölcsönhatást is megjeleníti, az örökös
körforgást, változást, hatást és
ellenhatást, múltat, jelent és jövőt, amelyben élünk.
– Ha jól érzékelem, akkor
az idő, az idő múlása egy fontos, visszatérő motívuma
a lemeznek…
– Az idő a legértékesebb, a
legfontosabb az ember életében, ami sajnos folyamatosan
fogy, bár ritkán gondolunk rá,
alig érzékeljük múlását, vagy
tudomást sem akarunk venni
róla, pedig a pillanatok megbecsülése, megélése létfontosságú, ezek összességéből adódik
az emberi élet.
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Idén is népszerű volt a Sopron Trail terepfutóverseny és túra

Fenyőillatú ösvényeken

A rajt pillanatai a Sopron Trail 25,9 kilométeres futamán, ezen a távon idén is a legfelkészültebbek indultak
HUSZÁR JUDIT

Ötödik alkalommal telt meg futókkal Brennbergbánya központja – idén több mint 500-an
vettek részt a Sopron Trail terepfutóversenyen
és túrán. A sportolók a Soproni-hegység legszebb és legvadregényesebb tájain kalandoztak.
„Eldörren a rajtpisztoly, most
csak a kocsmatemplom öreg
tornya marad mozdulatlan. Porfelhő száll fel, de nem temet el.
Suhannak egymás után az öreg
tölgyek. A felfelében kissé lassulva lehet csodálni a tájat. A
völgyben kristálytisztán énekel a patak, alulról nézi a trendi
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cipőtalpakat.” – így írnak az
idei versenyről a Sopron Trail
szervezői. Aki egyszer megérzi
a brennbergi öreg tölgyek illatát, meghallja a patak dalát, az
általában a következő évben
is visszatér. Ezt igazolja, hogy
évről évre népszerűbb a megmérettetés. Idén a résztvevők

40 százaléka soproni volt, de az
ország minden részéről, sőt még
Ausztriából is jöttek futók, túrázók. A futó gyerekek 500 és 1500
méteres, a felnőttek és a túrázók
5,9 és 10,7, valamint 25,9 kilométeres pályán indulhattak.
– Ez a verseny elsősorban a
tömegsportról szól, sok amatőr
futó, sőt gyerek is megfordul nálunk, ugyanakkor nagy
megtiszteltetés, hogy itt volt
és megdöntötte a saját pályacsúcsát 25,9 kilométeren Józsa
Gábor atléta, aki a riói olimpián maratoni versenyszámban
indult – mondta Takács Tibor
főszervező.

2019. június 29. – Új-Hermes focipálya
9:00
11:00
12:30
13:00

Tűzrakás, pörköltfőző verseny
Aknatúra és kilátólátogatás
Gyerekműsor Baranyai Konrád
Köszöntő: Táp Lászlóné
önkormányzati képviselő
Eredményhirdetés és ebéd
14:30 Kemencés ételek bemutatója
15:00 Die Lustige Familie – vidám zenés műsor
16:00 Gyerekjátékok

– Nemcsak fantasztikus sport
élményt ad, de szabadidős és társasági eseményként is jelentős a
verseny – hangsúlyozta az eredményhirdetés előtt dr. Simon
István. Az alpolgármester (aki a
Sopron Trail fővédnöke is volt)
gratulált minden résztvevőnek,
valamint köszönte a szervezők,
támogatók munkáját.
A Sopron Trailen a díjazottaknak a jutalmakat az alpolgármester mellett dr. Farkas
Ciprián tanácsnok, önkormányzatai képviselő, Csiszár
Szabolcs sportfelügyelő és Stöckert Tamás irodavezető-helyettes adta át.

2019. június 26.

Éjszakai futás
CZETIN ZOLTÁN

Visszatér Sopron belvárosába a
Paddy éjszakai futás, amit idén
július 27-én rendeznek meg. Az
esti fényekben tündöklő Várkerület, a kivilágított Tűztorony
vagy a feldíszített Deák tér hangulata felejthetetlen élményt
nyújt. Ezért is gondolták úgy a
soproni éjszakai futás szervezői, hogy 2019-ben ismét a belváros felé terelik a futóversenyt.
Idén 5, 10, 16 és 21 kilométeres
távokon vehetnek részt a futók.
A program újdonsága, hogy a
versenyt megelőzően egy családi napot is rendeznek az Erzsébet-kertben, ami 12 órakor egy
úgynevezett „tésztapartival”
kezdődik.
– A nap további része is soksok programot tartalmaz –
mondta Dunaveczky András,
az egyik főszervező. – Próbáljuk
a látogatókat minél több érdekességgel az Erzsébet-kertben

tartani. Lesznek gyerekfutamok,
felnőtt ügyességi versenyek,
játékos feladatok, különböző
sport- és táplálkozási bemutatók, zenés előadások, úgyhogy
idén nemcsak a futókra koncentrálunk, hanem az őket kísérőkre és a központba betévedőkre is.
A futamok előtt, egész délután
lesz lehetőség átvenni a rajtcsomagokat és a helyszíni nevezést
is le lehet bonyolítani. A verseny
idén is az Erzsébet-kertből rajtol,
a futók a Deák téren és a Várkerületen is végigmennek, sőt idén
a kivilágított Tűztorony alatt is
át lehet majd szaladni.
A versenyre online lehet nevezni a www.paddy.hu oldalon
az előnevezés linkre kattintva. A
futókat befutóéremmel, chipes
időméréssel, frissítőpontokkal,
rajtcsomaggal és a rendőrség, illetve az egészségügyi személyzet által biztosított útvonallal
várják a szervezők.

FOTÓ: SOPRONMÉDIA-ARCHÍV

Eredményes pólósok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sikeres szezont zárt a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület. Összesen 8 bajnokságban szerepeltek a pólósok a most véget érő szezonban.
Országos és regionális bajnokságokban is szerepeltek a soproni vízilabdázók, az eredmények pedig nem maradtak el. A
Dunántúli Vízilabda Liga gyermek I. korosztályában bajnoki
címet ünnepelhetett a soproni
csapat. Az országos gyermek
Bajnokság „B” csoportjában
ezüstérmet szerzett az SVSE,
míg a DVL III. bajnokságban
bronzérmes helyezést értek el.
Az ob II-es felnőtt bajnokságban
a 8. helyen végeztek.
– Rengeteg utazással, fáradsággal járt a sok versenyeztetés – mondta Matyuga-Kovács
Rita vezetőedző. – Le a kalappal

a csapataink előtt, hisz mindegyik korosztályunk becsülettel
végigdolgozta az évet. Összességében sokat fejlődtünk, az
alacsonyabb korosztályok erősödése biztató a jövőre nézve.
A következő szezonban négy
játékosunk is felsőházas csapatnál folytatja a vízilabdát,
ami egyrészről fájó veszteség nekünk, másrészt viszont
kiváló visszaigazolás, és azt
mutatja, hogy jó úton jár az
utánpótlásképzésünk.
A szakember elmondása
szerint a legkisebbek (Baby)
bajnokságában ez volt az első
év, hogy eredmény nélkül

játszották le a meccseket a csapatok. Ezzel az volt a cél, hogy
ne eredménykényszer legyen,
hanem megszerettessék a gyerekekkel a sportot. A gyermek
III-as és IV-es csapat 3 bajnokságban volt érdekelt, lényegében nem volt szabad hétvégéjük. Csapatként és játéktudásban rengeteget fejlődtek,
jó alapot kaptak, amit tovább
lehet csiszolni. A gyermek csapat is 3 bajnokságban szerepelt,
ráadásul rendszeresen játszott
az idősebb, serdülő korosztályban is. Ennek is köszönhetően
látványosan fejlődött.
Szintén komoly eredmény,
hogy Berényi Barna részt vehetett a 2005-ös B válogatott
edzésein, a 2007-es dunántúli tehetséggondozó edzéseken
pedig Jámbor Soma és Fiedler
Bence mutathatta meg tudását.

Belépés díjtalan!

A rendezvény szervezője:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., Brennbergi Kulturális Egyesület
Együttműködő partner: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes,
Görbehalom Településrészi Önkormányzata

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület kiváló eredményekkel zárta a szezont, a
gyermek I. korosztály bajnoki címet ünnepelhetett
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Nemzetközi
BMX-verseny

Sopron a szabadidősportban is jól teljesít

Labdarúgó kupa

Négy ország csaknem 90 BMX-ese mérte össze tudását két napon keresztül a
jereváni BMX-pályán FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
RÁZÓ LÁSZLÓ

Hétvégén csaknem 90 versenyzőből álló, nemzetközi BMX-mezőny
gyűlt össze Sopronban. A jereváni
BMX-pályán rendezték meg ugyanis
az Alpok–Adria Bajnokság 9–10. futamát.
– Kimondottan sikeresnek
mondható a hétvége, óriási
feladat volt megszervezni a
komoly hagyományokkal rendelkező, nemzetközi sorozat
soproni állomását – mondta
Lendvay Márta, a BMX Sopron
Sportegyesület ügyvivője. – A
versenyen a magyarok között

természetesen helyet kaptak a
soproni BMX-esek is, emellett
Szlovéniából, Szlovákiából és
Ausztriából is érkeztek kerékpározók. Szombaton tökéletes időjárási viszonyok között
rendezhettük meg a futamokat. Vasárnap aztán a rengeteg
eső miatt késve kezdődhettek

Sikeres év
a Darazsaknál
Idén is eredményes évet
zárt a Soproni Darazsak
Kosárlabda Akadémia.
Czukorné Hollós Anna elnök az évzáró rendezvényen hangsúlyozta: több
korosztály az idei szezonban is országos döntőbe jutott annak ellenére,
hogy sok esetben a Darazsak együttese a korosztályos átlagnál fiatalabb
kosárlabdázókkal állt fel.
Több soproni fiatal valamelyik utánpótlás-válogatott tagjaként is játszhat.
– Kiemelt figyelmet fordítunk Sopron mellett a
környező településekre is,
faluprogramunk keretében
az edzők kijárnak a környező településekre, illetve
heti egy alkalommal bus�szal behozzuk a városba a
kosárlabda iránt érdeklődő fiatalokat – mondta az
elnök. – Így szélesebb bázisból kerülnek hozzánk fiatalok, akikkel igyekszünk
minél inkább megszerettetni a sportágat.
Hollós Anna szerint komoly
eredmény, hogy a Darazsak
kosárlabdázóiból, valamint
az akadémián képzett, de
már felnőtt korú játékosokból álló Sportdarázs
megnyerte az NB I. B zöld

csoportját. Így a következő évben az NB I. A előszobájának számító piros csoportban szerepelhet.
Csiszár Szabolcs városi
sportfelügyelő köszöntőjében Sopron önkormányzata nevében gratulált a játékosoknak az idei teljesítményükhöz. A sportvezető
hangsúlyozta, hogy a város
nagyon büszke a Darazsak
idei eredményeire.
Abdai Géza, a Sopron Basket társadalmi elnöke kiemelte: az elmúlt öt évben
hatalmas sikereket értek el
a felnőtt csapat tagjai, ezek
azonban nem jöhettek volna létre, ha nincs megfelelő hátország. Hozzátette,
hogy a Soproni Darazsak
Akadémia adja a sikeres
nagycsapat utánpótlását,
és reméli, hogy minél több
fiatalból felnőtt kosárlabdázó lesz majd.
A rendezvényen a legjobb
Darázs-edző elismerést
Stoics Veres Judit, a legjobb Kisdarázs-edző díjat pedig Bencze Mária
vehette át. A legjobb Darázs-játékos címet Varga
Sára, a legszorgalmasabb
Kisdarázs-elismerést pedig Horváth Izabella érdemelte ki.

csak a tréningek, de a versenyek
már időben lezajlottak. A hétvége különlegessége volt, hogy
kipróbálhatta magát a legfiatalabb korosztály is, ők vasárnap futóbiciklikkel vágtak neki
a pálya egy rövid szakaszának.
A legjobb versenyzőknek
dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok, Tóth
Éva önkormányzati képviselő,
a jereváni részönkormányzat
elnöke, Csiszár Szabolcs városi
sportfelügyelő, Radasics Vilmos
BMX-olimpikon, illetve Prajczer
Péter és Mészáros Krisztián egykori kitűnő BMX-versenyzők adták át a díjakat.

A Halász Miklós Sporttelepen rendezett tornán idén 19 focicsapat versengett
FOTÓ: SOPRONMÉDIA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Ünnepi Hetek keretében az elmúlt
hétvégén immár ötödször tartották meg a kispályás labdarúgótornát.
A megmérettetésen idén
tizenkilenc soproni, illetve
városkörnyéki labdarúgócsapat vett részt. Csiszár Szabolcs
városi sportfelügyelő az érmek
átadásán elmondta: Sopron,

a Nemzet Sportvárosa a szabadidősport tekintetében is
kiemelkedően teljesít. Ez a nap
az ismerős csapatok között nem
a díjakról, hanem a nemes versengésről és a közösségről szólt.

Kerékpáros bajnok
Soproni versenyző nyerte idén a hegyikerékpáros-maraton bajnoki címét. Horváth Csaba
a Bakonyban rendezett megmérettetésen szerezte meg az első helyezést.
A 99 kilométer hosszú távon
három különböző irányból kellett feltekerni a Kőris-hegyre,
így összesen több mint 2200
méter szintkülönbség leküzdése
volt a versenyzők feladata. Nem
könnyítette meg a sportolók

dolgát a csapadékos időjárás
sem, a sáros, helyenként rendkívül technikás szakaszok erősen rostálták a mezőnyt.
Horváth Csaba, a soproni
Focus Team Hungary versenyzője a táv feléig együtt haladt

Horváth Csaba, a soproni Focus Team Hungary
versenyzője hegyikerékpáros-maraton bajnoki
címet szerzett FOTÓ: BAK FERENC

társaival, majd egy technikás
szakaszon kisebb előnyt szerezve sikerült eltávolodnia üldözőitől. A verseny végéig, jól beosztva erejét, csaknem 9 percre
tudta növelni előnyét, így 4 óra
34 perces idővel megnyerte pályafutása tizedik bajnoki címét.
– Legutóbbi bajnoki címemet 2013-ban szereztem, így
csaknem hatévnyi munka van
ebben a sikerben – mondta Horváth Csaba. – Nagyon erős mezőny alakult ki az elmúlt években, a korosztályomban négy
korábbi bajnok is indult, nem
adták könnyen a győzelmet.
A kerékpározás állóképességi
sport, ezért a siker érdekében
hatványozottan több munkát kell belefektetni. Sok fiatal
szomjazik az azonnali sikerekre, azonban ez csak a legtehetségesebbeknek adatik meg, nekik
sem mindig. Nekem az a tapasztalatom, hogy kitartás és türelem kell a célok eléréséhez.
A sportoló hozzátette: júliusban Budapesten olimpiai távon rendezik meg a magyar bajnokságot, itt dobogós helyezést
vár magától.
Horváth Csaba mellett több
soproni siker is született a Bakonyban rendezett megmérettetésen: a 19 év alattiaknál 70 kilométeren Kosányi Péter csupán
egyperces hátránnyal lett második, míg az 50 év felettieknél Lakatos Péter ezüst-, Böhm Lajos
pedig bronzérmet szerzett.

Mint megtudtuk, az első labdarúgótornát 15 éve Galambos
György szervezte meg. Öt éve
pedig a Soproni Ünnepi Hetek
részévé vált. A versengést az
Erzsébet Kórház csapata nyerte meg, a vigaszágon a győztes a
Gigant FC lett. A legtöbb gólt, 12
találatot Sárdy Ádám (Erzsébet
Kórház) és Sipos Bálint (Sport36
Zeusitalia) érte el. A legjobb kapus pedig Tóth Roland lett.

›

LELÁTÓ

Természetjárás
Július 1–5., hétfő–
péntek 8 óra,
Soproni Parkerdő,
Nyári túratábor

Tenisz
Július 5–7., péntek–
vasárnap 15 óra,
Lővér Teniszcentrum Kupa

Kézilabdatorna
Július 6–7., 11 óra
szombat–vasárnap,
Gárdonyi-iskola, SÜH
kézilabdatorna

Sakk
Július 7., vasárnap 9
óra, sportfelügyelet
SÜH sakk-kupa

A döntőig
jutott Babos
A soproni Babos Tímea kikapott a döntőben az angliai Ilkleyben rendezett,
100 ezer dollár összdíjazású füvespályás női tenisztornán. A világranglista 124. helyén álló játékos a vasárnapi fináléban
a román Monica Niculescuval csapott össze. Babos
korábban 19-szer játszott
finálét ITF-tornán, mérlegét most 12 győzelemre és
8 vereségre rontotta.
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Több fontos fejlesztés is megvalósult a soproni iskolákban

Ismét itt a nyári szünet!
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A HÉT MOTTÓJA:
„Amikor még nem
ismertem az életet,
írtam. Most, hogy
föltárult előttem az
élet értelme, nem
kell már írnom. Az
életet nem lehet
megírni, csak
megélni.”
Oscar Wilde
(ír költő, író, drámaíró)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Oscar Wilde:
Dorian Gray
arcképe

Tanévzáró a Széchenyi-gimnáziumban – nemcsak az épület homlokzata, de az udvar is megszépült FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeptember 2-ig tart a vakáció, a következő tíz
hétben lesz idejük a diákoknak és a pedagógusoknak kipihenni magukat. A tanévet Sopron
minden iskolájában lezárták az elmúlt héten.
A Széchenyi István Gimnázium
diákjainak műsorával kezdődött a 2018/2019-es tanévzáró
az iskola udvarán. A gyerekek
felidézték a legemlékezetesebb
pillanatokat, majd Farkas Gábor

igazgató szólt a résztvevőkhöz.
Az intézmény vezetője köszönetet mondott az önkormányzatnak, hiszen az iskola homlokzata elsőként újulhatott
meg a belvárosban. A Soproni

Tankerületi Központ jóvoltából
az udvar is megszépült, ahol az
egykori tanárok emléktáblája
közös helyre került. Az intézmény komoly fejlesztés előtt áll:
projektorok, különféle technikai
eszközök érkeznek, köztük egy
elektronmikroszkóp.
– Ez a dolgunk, ez a feladatunk, mert nem mindegy, hogy
milyen körülmények között
tanulnak a gyerekek – hangsúlyozta dr. Fodor Tamás polgármester, aki egyúttal sok sikert

kívánt azoknak, akik szeptembertől a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat.
A Hunyadi János Evangélikus
Óvoda és Általános Iskola ünnepi istentisztelettel egybekötött
tanévzáróján jelentették be,
hogy további egy évig Rajnai Károly marad az iskola igazgatója.
Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok az önkormányzat nevében
gratulált a gyermekek sikeres,
kiemelkedő eredményeihez.

Hozzátette, ez csak a kiváló
munkát végző pedagógusok és
a szülők önzetlen segítségével
valósulhatott meg.
Bár addig jó pár hét hátravan,
de jegyezzük meg jól: a tanítási év első napja szeptember 2.,
hétfő, az utolsó pedig 2020. június 12., péntek. Az őszi szünet
október 28-től november elsejéig tart. A téli szünet ideje: december 23. – 2020. január 3., a
tavaszi szüneté pedig 2020. április 9–14.

Cseke Julianna remekel
MADARÁSZ RÉKA

A közelmúltban lett Deák-díjas Cseke Julianna, aki az idei tanévben – többek között –
két rendkívül nívós országos kémiaversenyen
is előkelő helyezést ért el. A lány még csak 14
éves, de már két nyelven is remekül beszél.
Második osztályos kora óta vesz
részt különféle megmérettetéseken Cseke Julianna: indult
többek között helyesírási, történelmi, angol és német, valamint népdaléneklési versenyeken. Matekból szinte minden
alkalommal a megyei döntőig
menetelt, ötödikben egy csapatversenyen társaival egészen az országos döntőig eljutottak. Nem meglepő, hogy az
ifjú hölgy szülei nem tudták
eldönteni, humán vagy reál

beállítottságú-e, és a hatosztályos gimnáziumi képzés helyett
maradt a Deák Téri Általános
Iskolában.
– Hetedik osztálytól a tantárgyak közül a kémia vette át a
vezető szerepet – mesélte a sokoldalú lány. – A legbüszkébb a
Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjén élért második
helyezésemre és a XXX. Hevesy
György Kárpát-medencei Kémiaverseny döntőjén elért összesített VI. helyezésemre vagyok.

Julianna rengeteget köszönhet felkészítő tanárának, Kussinszkyné Takács Ildikónak, aki
szívügyének tekinti a tehetséggondozást, akárcsak az iskola
számos tanára. Az ifjú tehetség
Tranta Károlyné Ildikó művészeti osztályában kezdte meg a
tanulmányait, ami – anyukája
szerint – megalapozta a természettudományos érdeklődését.
Előfordult az is, hogy országos
döntőbe jutott nyelvtanból és
kémiából is, a végső megmérettetés pedig egy napra esett.
Természetesen a kémiát választotta. Julianna nyelvérzéke is átlagon felüli: az iskolában németet tanult, emellett
önállóan elsajátította az angol
nyelvet, és alig várja, hogy szeptemberben a Soproni Széchenyi
István Gimnázium tanulójaként

a spanyollal is megismerkedhessen. Szabadidejében zongorázik, zenét hallgat, olvas,
és Kevin nevű teknősét gondozza. Szülei és három fiatalabb
testvére szerető
hátteret biztosítanak
számára.

Ez történt
Sopronban
Cseke Julianna a Curie Kémia Emlékverseny
országos döntőjén második lett FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Ifjú fizikusok

Határtalanul Szlovákiában
A Deák téri iskola 37 hetedikes diákja és négy kísérőpedagógus vett részt a
Határtalanul program keretében egy háromnapos szlovákiai kiránduláson.
A tanulók a történelmi Magyarországhoz köthető nevezetességeket
látogattak meg. A programban szerepelt Pozsony, a bajmóci kastély,
Trencsén vára, Árva vára, Zólyom, illetve a füleki vár megtekintése is.

›

Dorian Gray megszállottja annak a gondolatnak,
hogy örökké fiatal és szép
maradjon, s ezért még a
lelkét is eladná. Miután
az egyik barátja megfesti
portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét
az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képé
örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. A fiatalember
hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton befolyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Az események egyre riasztóbb
fordulatot vesznek: legnagyobb csodálkozására
ugyanis csak a róla készült
kép öregszik...

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Vasvilla iskola adott otthont a 35.
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaversenynek. A
múlt heti megmérettetésre a Kárpát-medence tájairól negyven diák érkezett.
– Egy fizikaverseny mindig az éltanulók élpróbája, amely emeli a rendezvény otthonául szolgáló
város értékét is – hangsúlyozta dr. Fodor Tamás
polgármester. – Ez a verseny mutatja, hogy sok fiatalban van még elkötele-

zettség a tudás iránt. Ez a
mai világban kivételes és
példamutató.
AZ EREDMÉNYEK:
A hőtan kategóriában
Viczián Anna (Baár-Madas Gimnázium, Budapest) végzett az élen. Az
elektromosságtant Bonifert Balázs (Baár-Madas
Gimnázium, Budapest)
nyerte meg. A mechanikában pedig Szilágyi Botond (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely) lett az első.

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

185 évvel ezelőtt, 1834. június 15-én hunyt el Sopronban Hild Vencel klasszicista
építész, a soproni régi megyeháza és a Széchenyi-palota tervezője. Klattauban
született 1770 körül.
75 évvel ezelőtt, 1944. június 13-án a soproni gettókba tömörített zsidók közül a még be nem vonult
férfiakat a papréti hitközségi házban munkaszolgálatra sorozták be.
35 évvel ezelőtt, 1984. június 16-án hunyt el Budapesten Kálmán Etelka ba
lett-táncos, táncpedagógus. Sopron született 1919.
március 31-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. június 26.

Edit Fleischberger dolgozott árvaházban, tanított

VISSZAFELÉ
NEM
VÁLTOZTATHAT
Az ember életében előfordul, hogy kimondja, de
jó lett volna, ha... Nos, lehet, sőt biztosan jó lett volna néha másként cselekedni, másként élni, de...
visszalépni saját életünk folyásában és újrakezdeni valamit, mintha a megtörtént
meg sem történt volna...,
nem lehet.
Lehet viszont előre gondolkodni, bebiztosítani, amit
be lehet, szűrni, amit szűrni lehet, kezelni, amit kezelni lehet, hogy más lehessen a jövőnk. Persze,

›
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A béke nagykövete
ehhez esetenként akár évtizedekig ellenőriznünk kell
valamit (például a vérnyomást), vagy szednünk kell
gyógyszert, vagy változtatnunk kell (leginkább változtatnunk kell!) életvitelünkön, és egy-két látszólag (de
csak látszólag) időrabló vagy
akár kellemetlenebb vizsgálatra is szükség lesz/ lenne,
de.... megéri.
Vegye kezébe önmaga jövőnének kulcsát, lépjen szisztematikusan, cselekedjen
szakszerűen... előre!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 26. – JÚLIUS 2.

Június 26.,
szerda

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 27.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 28.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Június 29.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 30.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Július 1.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Július 2.,
kedd

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Egy soproni lány,
Csányi
Edit világgá ment. Pontosabban
évtizedekkel ezelőtt
még nem világgá, csak
az ausztriai Baden bei
Wienbe. Férjhez ment
egy művészemberhez,
és élte a kétgyermekes
édesanyák hétköznapi életét, immár mint
Edit Fleischberger.
Aztán segítő munkába kezdett…
– Több mint három évtizedig
egy bankban dolgoztam, majd
ahogy teltek az évek, és időközben felnőttek a gyermekeim is,
egyre többször jutott eszembe,
hogy valamit változtatni kellene az életemen, ezzel együtt
mások életén is – mesélt a kezdetekről Edit, aki a mai napig
rendszeresen megfordul Sopronban, hiszen itt élnek a szülei és sok-sok barátja. – Egy
pakisztáni, egy nigériai és egy
finn lánnyal karöltve alapítottam egy jótékonysági szervezetet, mellyel elsősorban afrikai
mélyszegénységben, emberhez nem méltó körülmények
között élőkön szerettünk volna
segíteni.
A négy hölgy által létrehozott
alapítvány elsődleges céljának
az anyagi segítségnyújtáson túl
azt tűzte ki, hogy megtanítsa

Edit Fleischberger egy indiai árvaházban
élni az adott hely lehetőségeivel a helybélieket. Közösségi
gazdaságokat hoztak létre, melyek nagyon hamar kiváló, kézzel fogható eredményeket is
produkáltak.
– Nigéria déli részén, Ogwashi-Uku közelében megvásároltunk többhektárnyi műveletlen,
erdővel borított területet, melynek mezőgazdaságilag művelhetővé tételét, valamint eszközök vásárlását finanszíroztuk
– folytatta Edit. – Az volt a legnagyobb öröm, amikor saját szemünkkel győződhettünk meg
az első betakarításról, és láthattuk a megelégedett, boldog
tekinteteket.

A négy hölgy az anyagiak
előteremtésében is rendkívül
kreatív volt: az adományokon
kívül maguk is különböző rendezvényeken sütöttek-főztek,
természetesen mindenki a
maga nemzeti ételét, amiből
szintén komoly bevétele volt
az alapítványuknak.
Miután a nigériai kísérlet beindult, és mind a mai napig kiválóan működik, Edit asszony
a Don Bosco szalézi társasággal
közösen beindított egy indiai
projektet is, mellyel a Csennai,
az egykori Madras város hajléktalan gyerekeit segítette, illetve
társaival együtt az itteni árvaházakat támogatta. Ő maga is

dolgozott egy árvaházban, tanított, foglalkozott a gyerekekkel.
Edit Fleischberger jószolgálati
tevékenységét az ENSZ is honorálta, több elismerés mellett
megkapta a Béke Világnagykövete kitüntetést is.
– Örülök neki, de nem erre
vagyok a legbüszkébb, hanem
azokra a csillogó szemű mosolyokra, melyeket egy jó szóért,
egy simogatásért kaptam, ez
számomra mindennél többet
ér. Igen, tanítottam és tanultam,
nap mint nap Don Bosco szavai
csengnek a fülemben: „Tegyetek
jót feltűnés nélkül! A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet
ismerni…”.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 14-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.).
Június 5-i rejtvényünk megfejtése: Boban Markovic Orkestar koncert. Szerencsés megfejtőnk: Hajdu Zsuzsa.
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Új duett készült Kállay-Saunders Andrással

Tolvai Reni dala
KÓCZÁN
BÁLINT

Tolvai Reni
ismét szerelmével készített új dalt.
Az ultramodern produkció jól bizonyítja,
hogy a magyar popban is lehet újítani.
Tolvai Renit még 2010-ben, a
Megasztár ötödik szériájának
nyerteseként ismerhette meg
a közönség, azóta pedig folyamatosan top dalokkal jelentkezik. Első lemeze 2011-ben debütált Ékszer címmel. A korongon
található Reni mai napig egyik
legsikeresebb felvétele, a Hagylak menni, amit már több mint
ötmillióan láttak a YouTube-on.
A különleges hangú, szexi
énekesnő ezúttal ismét szerelmével, Kállay-Saunders Andrással készített duettet. Az

Majka
új klipje
Majka, azaz Majoros Péter
kétségtelenül Magyarország
egyik legnagyobb sztárja, ő
az idei VOLT Fesztivál egyik
headliner fellépője. A sokak
által „ózdi fenegyerekként”
emlegetett műsorvezető
nemrég dobta piacra legújabb dalát, a Supersonal
2-t. A track egy ízig-vérig zúzós dal lett, amelyhez
egy látványos klip készült,
amit Majka maga rendezett.

sarok

Színes, mintás otthonok
MADARÁSZ RÉKA

Nem is gondolnánk,
hogy egy jól megválasztott szín vagy minta optikailag mennyire megváltoztathatja
az otthonunkban lévő
helyiségek adottságait.

ultramodern Real Thing című újdonság hűen tükrözi Reni jelenlegi zeneiségét, és
megmutatja,

hogy a magyar popban is lehet
frisset, nemzetközit alkotni. A
dalhoz egy különleges videoklip
is készült.

– Egy alacsony belmagasságú szoba falai magasabbnak
tűnnek, ha a padló sötét, a
fal világos, a plafont pedig
fehéren hagyjuk. Polgári lakások falainak érdemes adni
egy kis árnyalatot, de az is
lejjebb hozza a plafont, ha
más anyagból készül a burkolata – tanácsolta Fodróczy Manuéla lakberendező. – Ha hosszítani akarjuk
a belteret, akkor érdemes a
szemben lévő falat sötétre
festenünk.

A kék szín biztonságot, megbízhatóságot áraszt,
optikailag növeli a teret FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
Minél apróbb a minta, annál jobban szűkíti a teret,
így egy parányi előszoba a
nagy mintás tapétától tűnhet tágasabbnak. A meleg
színek összenyomják a helyiséget, a hideg árnyalatok
és a vízszintes csíkok viszont
kitágítják.
A nappaliba például jó választás a sárga, ami ösztönzi
a kommunikációt, a kreativitást, babaszobában azonban kerülendő. A stimuláló,

agresszív piros kis felületeken figyelemfelkeltő, nagy
terekben viszont ne alkalmazzuk, mivel emeli a vérnyomást és a pulzusszámot.
A zöld és a kék békét, nyugalmat áraszt.
– Sokan választják a szürke-fehér kombinációt, ezt
érdemes színes kiegészítőkkel feldobni – zárta Manuéla. – A feketével is óvatosan kell bánni, mert a piroshoz hasonló hatást vált ki.

Noro Projekt a VOLT-on
Kiss Noró idén a Noro Projekt
tel lép fel a VOLT Fesztiválon június 27-én. A soproni
előadó olyan barátaival muzsikál majd, akikkel még sohasem
játszott együtt.
– Az idei VOLT egy ajándék! Én már
nem vagyok a Passion Projekt tagja, viszont a szervezőktől ismét kaptam egy lehetőséget – mesélte Kiss
Noró. – Az idő rövidsége miatt a dalok egyelőre nem különböznek az
előző formációmtól, de azt elárulha-

tom, hogy hangzásban, megszólalásban változtattunk. A barátaimmal
zenélek együtt, más impulzussal játszunk, mindenképpen izgalmasabb.
Természetesen szeretnénk fellépni

gyakrabban, de június 1-től a színházban dolgozom, és ottani munkáimra
koncentrálok jobban. Emellett több
akusztikus, musical vagy épp Papp/
Kiss műsor is tervben van.

›

RÖVIDEN

Feltör Tujamo!

Fesztiválruhát
öltött a város

Az egyre elismertebb
német DJ/ producer
Tujamo az elmúlt néhány évben sikert sikerre halmoz saját dalaival és remixeivel. Legfrissebb, Candy On The
Dancefloor című felvétele az év eddigi legjobb
átirata. Eredeti verzióját
a Natural Born Grooves
jegyzi, amely 2007-ben
látott napvilágot, és hatalmas klubhimnusszá
avanzsált. Tujamo új kiadványa azoknak kedvez, akik szeretik a szerző klasszikus és egyedi hangzását. A tracket
olyan ismert lemezlovasok pörgetik, mint
Hardwell,
David
G u etta vagy
Afro
jack.

Ünnepi díszbe öltözött városunk jelképe. A Tűztoronyra múlt héten
helyezték ki a VOLT Fesztiválos molinót. Az ideiglenes dekoráció a VOLT
és Sopron egységét szimbolizálja és jelzi: hatalmas bulinak ad otthont
napjainkban városunk. A fesztivál első hivatalos napja június 26., szerda,
a zenei programok vasárnap hajnalig tartanak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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