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Kedves 
Olvasóink!Óvodai fejlesztések

Átadták a felújított jereváni kék óvodát

Tizedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Soproni Tündérfesztivált. A tündéreket  
és manókat a Deák téren, valamint a Lenck-villa kertjében sok-sok játék várta. FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Jubileumi tündérfesztivál

Mire e sorok megjelennek, már javában tart a 25. VOLT Fesztivál. 
Sopron az elmúlt napokban a fiatalok városa lett, hiszen az ország 
minden részéből és külföldről is érkeztek ifjú fesztiválozók.

Időjárásmérés 
elsőként

Hazánkban 300 évvel ezelőtt, 1717-ben 
vette kezdetét a rendszeres műszeres 
meteorológiai mérési tevékenység, az 
évfordulóról Sopronban is megemlékeztek.

Ismét elrepült egy fél 
esztendő, s elérkezett 
a már hagyományos 
nyá  ri szünet. Lapunk 
leg  közelebb augusztus 
16-án jelenik meg.
A szerkesztőség nevé-
ben kívánok Önöknek 
szép és tartalmas, pi-
hentető nyarat, abban 
a reményben, hogy né-
hány hét múlva ismét 
örömmel veszik kezük-
be a Soproni Témát!

Horváth Ferenc
főszerkesztő
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Rita Ora  
visszatért

12

Rita Ora többéves szünet után tért  
vissza: újult erővel, magabiztosan, 
és egy roppant slágergyanús szám-
mal lepte meg a rajongóit. A vado-
natúj dal szerzői igazi nagyágyúk: a slá-
gerlisták élét hónapok óta birtokló Ed 
Sheeran, illetve a One Directionnel, 
Demi Lovatóval és Shakirával is együtt 
dolgozó Steve Mac. A magyar rajongók 
augusztus 12-én élőben is láthatják az 
énekesnőt a Sziget nagyszínpadán.

Dübörög a VOLT
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj 
program keretében való foglalkoztatásra

Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, 

kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, 
ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori 
legkisebb kötelező munkabérnél. 

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

A jelentkezéseket 2017. július 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2017. augusztus 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok 
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az 
elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak 
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az ösztöndíjas program határozott időre szól: 
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

BERTHA ÁGNES

Sopron-
ban évszá-
zadok óta 
békésen 

megfér egymás mel-
lett több keresztény 
közösség és temp-
lom. Sorozatunkban 
bemutatjuk a város 
templomait, történe-
tüket, érdekessége-
iket, rejtett vagy lát-
ható kincseiket, vala-
mint terveiket.

A Bécsi úti Keresztelő Szent Já 
nostemplom Sopron legrégebbi 
templomai közé tartozik. Alapí
tója, a Jeruzsálemi Szent János 
Lovagrend, vagyis a Máltai Lovag
rend a 13. században telepedett le 
Sopronban, működésükkel sokat 
tettek a város fejlődéséért. 1347
ben elhagyták a várost, a rom  ló 
állagú templomot a város polgá
rai rendbe hozatták. 1636–1674. 
között a je  zsuiták templomaként 
működött a templom és a mel
lette álló, eredetileg johannita 
rendház, majd miután a Szent 
Györgytemplom a jezsuiták 
bir    to  ká ba került, veszített jelen
tőségéből. 1773ban feloszlatták 
a jezsuita rendet, a templomot 
elárverezték, báró Meskó Jakab 
vette meg, aki 1782ben a Soproni 
Társaskáptalannak ajándékozta. 
1950ig a Társaskáptalan karkáp

lánjai tartottak benne istentisz
teleteket, majd a városplébánia 
irányítása alá került.

A 19. század végén ifjabb Stor
 nó Ferenc tervei alapján lebon

tották a torony hagymasisakját, 
helyette hegyes, magas sisakot 
építettek, a berendezést pedig 
ne o gó ti kus ra cserélték. A há 
ló   bol     to zat bordái közé Stor  nó 

Krisz  tus családfáját festette meg; 
a szentély szárnyasoltára is az ő 
al  kotása: Keresztelő Szent János 
életének és vértanúságának ese
ményeit ábrázolja.

– A templom 2015ben befeje
ződött felújítása során megújult 
a teljes tetőszerkezet, megerősí
tették a hálóboltozatot, helyreál
lították a színes üvegablakokat, 
feltárták a Stornó Ferencféle 
sző  nyeg  díszítést, valamint visz
szakerült az eredeti barokk oltár 
Jézus megkeresztelését ábrázoló 
oltárképe a Szent Mihálytemp
lomból – tudtuk meg Horváth 
Imre városplébánostól. – Emel
lett méltó módon, antropoló
gus segítségével helyeztük el az 
itt nyugvó Draskovits György 
győri püspök csontjait, sírját 
ugyanis már a múlt században 
többször is feldúlták. Szobra is 
visszakerült a Soproni Múzeum 
újkori kőtárából a templomba.

A felújítás során a karzat alat  ti 
padozat cseréje régészeti kuta
tásra is lehetőséget adott: a régé
szek öt korábbi padlóréteget tár
ták fel, melyek közül a legalsó, 
eredeti 13. századiban felfedez
ték a szerzetesek koptatta, téglá
val kirakott küszöböt is.

A templom kapui évente négy
szer nyílnak meg: április 26án, 
Dras ko vits püspök temetési 
év     for du ló ján (1651. április 26.), 
május 8án, a legutóbbi temp
lomfelszentelés (1890. május 
8.) emlékére, június 24én, Szent 
János születésnapján és augusz
tus 29én, Szent János vértanúsá
gának ünnepén.

A templomok története, rejtett és látható kincseik

A johanniták nyomában

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A nyaralás – bár nem is gondolnánk – szám-
talan veszély forrása lehet. Ezek java részét 
elkerülhetjük, ha tudatosan teszünk annak 
érdekében, hogy ne váljunk áldozattá.

– Nyáron többet vagyunk távol, 
de ilyenkor is érdemes résen 
lennünk – vallja Babelláné Lu 
kács Katalin, a Soproni Rendőr
kapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – Az 
elutazás idejére kérjünk meg 
valakit, hogy ürítse ki néha 
a pos  taládánkat! A nyaralás alatt 
a teraszajtó nál a redőnyt érde
mes teljesen lehúzva tartani, 
de az ablakoknál hagyhatunk 
egy kis rést. Az ablakokat azon
ban zárjuk be, azokat minden
képpen, amelyek olyan magas

ságban vannak, hogy be lehet 
mászni rajtuk!

Nem is olyan régen egy sop
roni hölgynek a schwechati 
reptérről szinte azonnal a rend
őrségre kellett mennie, mert 
ha    za   érve látta, betörtek az ott
honába. Az egyhetes nyaralá
sát számtalan nyilvános fotó
val dokumentálta, így közvetve 
maga adta a „fü  lest” a betörők
nek. Sokat tehetünk otthonunk 
biztonságáért, ha a facebookon 
csak a hazatérés után posztolunk 
nyaralós fotókat, hiszen ezekkel 

nyilvánvalóvá tesszük, hogy üre
sen hagytuk a lakást.

A nagyvárosokban könnyeb
ben válhat bárki bűncselekmény, 
főleg lopás áldozatává. Város
nézésre ne vigyünk sok kész
pénzt, azt is inkább több helyre, 
kisebb összegekben tegyük el! 
Használjuk a szállodai széfet, 
iratainkat, pénzünk java részét 
tároljuk abban, ha kimegyünk, 
csak a bankkártyánkat és esetleg 
egy személyazonosító okmányt 
vagy annak másolatát vigyük 
magunkkal. Természetesen 
a PIN  kódot ne tegyük a kártya 
mellé! Szépek az olyan nagyvá
rosok, mint Párizs vagy London, 
de azt tudni kell, hogy Európá
ban ezekben a vá  rosokban a leg
nagyobb a terror fenyegetettség. 
Ha tehetjük, messzire kerüljük el 
a tömegrendezvényeket.

A strandon is érdemes néhány 
dolgot szem előtt tartani magunk 
és értékeink védelméért. Bár 
elsőre jó ötletnek tűnhet a tár
cánkat a pléd alá rejteni az illeték
telen szemek elől, de a pénzt és 
a drága mobilt innen bárki kilop
hatja. Használjuk inkább az öltö
zőszekrényt e célra, sőt ha van, az 
értékmegőrzőt! Ittasan, felhevült 
testtel ne ugorjunk vízbe, és csak 
az menjen úszni, aki tud! Tartsuk 
észben, hogy a viharjelzés nem 
dísznek szolgál! Sajnos idén már 
hárman fulladtak a Balatonba 
azért, mert nem mentek időben 
a partra. Hiába érezzük bizton
ságban magunkat, egy hirtelen 
jött viharos hullámzás könnyen 
elsodorhatja a jó úszókat is.

Nyári veszélyek
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az elmúlt hétvégén szentmisével emlékeztek 
Szent János vértanúságára, legközelebb augusztus 
29-én nyílik meg a templom kapuja

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Közel másfél millió forintos ját
szótéri eszközt nyert egy sop
roni anyuka egy beküldős nye
reményjátékon. A nyereményt 
a Trefort téri óvoda kapta, a tanév 
végi családi napon fel is avatták.

Az egyik gyerekvitamingyár  tó 
cég indított országos nyeremény
játékot, melyben három szeren
csés beküldő értékes ját  szótéri 
eszközt nyerhetett egyegy kivá
lasztott óvodának. A há  romból 
egy éppen Sopronba került. 
– A vi  taminos dobozon olvastam 
a játékról, nem nagyon bíztam 
a dologban, de gondoltam, bekül
döm, hátha sikerül a kis  fiam óvo

dáját gazdagíta ni a nyeremény
nyel – mondta el Horváth Mária, 
akinek kisfia, Barnus a Trefort 
téri ovi kiscsoportjába jár. – Pár 
héttel később az óvodavezetőtől 
tudtam meg, hogy nyertünk. El 
sem akartam hinni, de nagyon 
örültünk neki.

A játék, melynek értéke közel 
másfél millió forint, azóta meg 
is érkezett Sopronba, a kivite
lező cég össze is állította az óvo 
da udvarán. – Óvodánk családi 
nap  ján kis ünnepséggel avat
ták fel a gyerekek a játszóvárat. 
Nagyon örültek neki, boldogan 
vették birtokba az új eszközt 
– mondta el Balláné Horváth 
Márta óvodavezető.

Játszóvárat nyert  
egy anyuka

Természetes vizeinkben figyeljünk  
a viharjelzésekre! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A Trefort téri óvodában a gyerekek már birtokba 
vették az új játékot FOTÓ: CZIRÁKI VIKTÓRIA
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Szezonja van a vakációnak, az utazásnak, velük 
együtt az új éttermek, ételek kipróbálásának. 
Fontos, hogy ezeket körültekintően válasszuk 
ki, máskülönben a szabadság legmaradan-
dóbb emléke egy súlyos gyomorrontás lehet…

Akár itthon, akár külföldön nya
ralunk, új vendéglátóipari szol
gáltatókkal minden bizonnyal 
találkozunk, addig nem ismert 
ételeknek is könnyen elcsá
bulunk. A szakemberek azon
ban óvatosságra intenek: nem 
mindegy, hol étkezünk, főleg, 
mert a melegben minden 
rom   lékonyabb is. – Függetle
nül attól, hogy Magyarorszá
gon vagy máshol fogyasztunk, 
az étel–ital higiénéje alapvető 
– kezdte dr. Visi Noémi, a Sop
roni Gyógyközpont in  fek to  ló
gus főorvosa. – Fontos, hogy 

az élelmiszer friss legyen, és 
az is számít, hányszor melegí
tették újra tálalás előtt. A csir
kehús belső hőmérsékletének 
annak elkészítése során el kell 
érnie a 74 Celsiusfokot, más
különben nem sül jól át. Emel
lett a zöldségek feldolgozásakor 
nem tanácsos ugyanazt a vágó
eszközt vagy deszkát használni, 
amit a húsoknál.

A főorvostól megtudtuk, 
szá    mít, hogy adott kóroko
zóból mennyi jut a szerveze
tünkbe: például előfordulhat, 
hogy a kül  földről beszállított 

málnán esetenként megtalál
ható cryp to spo ro di um ból 30, 
a bárhol fellelhető rotavírusból 

elég egyetlen teleppel találkozni 
ahhoz, hogy fertőzés alakuljon 
ki. Utóbbihoz csak az „kell”, 

hogy az ételt fertőzött személy 
készítse, tárolja vagy szolgálja 
fel. Fontos megválogatnunk, 

milyen konyha termékeit vesz
szük igénybe: étkezés előtt 
tekintsük meg az étterem kör
nyezetét is!

– Az éttermekben felszolgált 
friss zöldségeket–gyümölcsö
ket saját magunk hámozzuk 
meg, a közepesen átsütött 
húsokat, nem megbízható he 
lyen a szusi egyes fajtáit, bizo
nyos területeken a csapvizet és 
az addig soha nem próbált éte
leket határon túli nyaralások 
során körültekintően fogyasz
szuk! – javasolta dr. Visi Noémi. 
– Várandósan szerencsésebb 
itthon vakációzni, mert például 
egy külföldön összeszedett, 
súlyosabb hasmenés a mag
zatra nézve végzetes is lehet. 
Tanácsos nagy forgalmú helye
ken étkezni, fagyizni, a fertőzé
sek elkerüléséhez pedig elen
gedhetetlen a személyes higi
éné, a rendszeres kézmosás is.

Hurrá, nyaralunk! De hol (ne) együnk?
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Figyeljünk oda: elronthatja a nyaralást a nem megfelelő módon  
és körülmények között előállított étel! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Eredményesen szerepeltek a sop      
roni borászok a közelmúltban 
megtartott versenyeken. A 2017
es Vas megyei és nemzetközi 
borversenyen arany minősítést 
értek el Iváncsics Zol  tán (soproni 
merlot, Soproni Quar  tett Cuvée), 
Roll Péter (kékfran  kos, soproni 
cuvée, cabernet sau  vignon, pinot 

noir), Tasch ner Kurt (cabernet 
franc és sauvignon, kékfrankos 
classic), valamint a Töltl Pin
cészet (cabernet sauvignon, 
merlot) borai. 

A Töltl Pincészet (kékfrankos) 
és Iváncsics Zoltán (cabernet 
franc) a nagyarany minősítést 
is kiérdemelte.

Az országos borversenyen 
Iván    csics Zoltán soproni shiraza 
és soproni cuvée „Quartett”je 
arany minősítést ért el. A Sopron 
ban megtartott pünkösd napi 
borvidéki borversenyen szintén 
Iváncsics Zoltán volt a legered
ményesebb: összesen öt arany
érmet szereztek a borai.

BERTHA ÁGNES

A Győri Egyházme-
gye a közelmúltban 
tartotta a fenntartásá-
ban működő oktatási 
intézmények munka-
társainak az évzáró Te 
Deumot. A rendezvé-
nyen adták át az idei 
Szent Gellért-díja-
kat is, melyet idén két 
orsolyás pedagógus 
is kiérdemelt a kato-
likus közoktatás-
ban végzett kiemel-
kedő munkáért.

„Égni és világítani”
BartaBarát Lászlóné – a díját
adón elhangzott indoklás sze
rint – a természettudományok 
élményszerű és sikeres oktatá
sában számos eredményt ért 
el az elmúlt évek során. A ro 
boti ka és a fizika területén diák
jai országos versenyeken sike
resen szerepelnek. Az iskola új 
természet tudományos labor
jait felhasználva magas szin
ten végzi szak    mai munkáját. 
– Nagyon há    lás vagyok a tanít
ványaimnak a díjért – hang
súlyozta Bar  taBarát Lászlóné 
– , hi  szen nekik köszönhetem az 
eredményeket. Sok jó pedagó
gus tanít a Szent Or  so lya Gim
náziumban, de az elért sikerek 
diákfüggők: én nagyon jó tanít
ványokat „fogtam ki”. Emellett 

köszönetet szeretnék mondani 
a támogatóinknak, akik külö
nösen a robotikához nélkülöz
hetetlen eszközöket segítettek 
beszerezni.

BartaBarát Lászlóné a szom
bathelyi főiskolán szerezte meg 
matematika–fizika szakos okle
velét, elvégezte az ELTEn az 
informatika szakot, majd a ki e
gészítő egyetemi képzést mate
matika–fi  zikából. A fer  tő szép
laki és a fűz  fő gyár te lepi iskolák 
után a Szent Orsolya a harmadik 

munkahelye. – Engem minden 
ehhez az iskolához köt: ide jár
tam általánosba, itt végeztem 
a gyakorló tanításomat is. A kö 
vetkező nagy feladat újdonság 
lesz az Orsolyában: nyáron ren
dezzük meg először 9–10. évfo
lyamos diákoknak a természet
tudományos tábort.

– Pedagógiai munkám mot
tóját a ciszterciek jelmondatá
val jellemezném: „Égni és világí
tani” – zárta a tanárnő. – Amikor 
a pécsi gimnáziumban tanítvá

nyaim megnyerték a fizikaver
senyt, kaptunk egy karkötőt 
ezzel a felirattal. Annyira igaznak 
érzem magamra ezeket a sza
vakat, hogy a karkötőt azóta le 
sem vettem.

Summáz és megújít
Sztrókay Adél az évek során so  ka 
kkal kedveltette meg a la  tin nyel
vet, az ókori kultúrát és művelt
séget. Tanítványai eredményesen 
szerepelnek a hazai latinverse
nyeken, valamint az arpinói vi 

lág ver senyen – állt a Szent Gel
lértdíj ajánlásában.

Sztókay Adél Pécsett végzett 
történelem–latin szakon, már 
negyedéves korától tanított az 
Orsolyában. Emellett tartott a pé 
csi egyetemen latin kurzusokat 
nem szakosoknak, és Sop  ronban 
dr. Gömöri Jánossal együtt 
a Scar  bantia Társaság rendezvé
nyein aktív szerepet vállalt latin 
szakkörös diákjaival. Az Orso
lyában több pályázatban is részt 
vett: emlékezetes volt a környe
zetvédelmi KEOP, a Terror Háza 
által hirdetett Emlékpontok, 
ahol életútinterjúkat készítettek 
diákjai együttműködésével, vagy 
a Co  me  nius multikulturalitást 
hangsúlyozó pályázata. Diák
jai többször is jogot szereztek 
a nemzetközi Ciceroversenyen 
való részvételre, amely a latin 
nyelvű megmérettetések között 
a legmagasabb szintű. 

– A díj igazi, „örömös” meg
lepetésként ért – mondta el 
Sztrókay Adél. – Jó volt összegez
 ni a megtett utat – fizikai és lelki 
értelemben is –, azokat az ered
ményeket, amiket az ember 
a hétköznapokban nem lajstro
moz. Ez az elismerés egy állo
más: summázata annak, ami 
mögöttem van és ösztönző, lel
kesítő az előttem álló feladatokra. 
Engem megújulásra indít, hogy 
a megszokott úton haladva fel
frissüljek, megerősített abban, 
hogy van értelme adni magam
ból, az általam szeretett ismere
tekből a diákoknak, hiszen a hi  
va tá sunkkal a jövő generációt 
gazdagítjuk!

A Soproni Gyógyközpont június 28-án, szer-
dán tartja a Liszt-központban a magyar egész-
ségügy napját, a Semmelweis-napot, melyen 
részt vesz dr. Fodor Tamás polgármester is. 
Az intézmény 49 munkatársa és két osztály 
kollektívája kap elismerést, melyet Sopron 
és térsége egészségügyi ellátásában végzett 
munkásságáért ítéltek oda. Az ünnepségen 

az adjunktusi, főorvosi és címzetes főorvosi, 
valamint a tanácsos és főtanácsos cím mel-
lett országos jelentőségű egészségügyi elis-
merést is kiosztanak. A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet 
adományoz a gyógyközpont egy munka-
társának, valamint miniszteri elismerő ok-
levelet is átadnak.

Díjak az orvosi hivatás ünnepénSoproni borászok sikerei

Sopronban immáron négy 
helyen működik olyan do-
boz, amelybe bárki élel-
miszert helyezhet el, s azt 
a rászorulók elvehetik on-
nan. A rendszer alapját az 
a tíz–tizenkettő önkén-
tes adja, akik reggelente 
vagy a nap végén végigjár-
ják a ve  lük együttműködő 
pékségeket, boltokat, és 
onnan elhozzák a felaján-
lott csomagokat.
– Több új adományozó is 
megkeresett bennünket, 
hogy ők is szívesen oda-
adják az el nem adott, de 
még fogyasztható kenye-
ret, péksüteményt, s az 
egyéb hasonló termékeket 
– mondta el lapunknak Suri 
Vera, akinek javaslatára elő-
ször 2015-ben helyezték el 
az első ételdobozt Sopron-
ban. – Ehhez már bővíteni 
kell a csapatunkat. Így min-
den felajánlást elfogadhat-
nánk, és még több emberen 
segíthetünk. Mi is munka, 
iskola, család mellett tölt-
jük fel a dobozokat. Össze-
tartó közösség a miénk, így 
az sem baj, ha valaki heten-
te például egyszer tud be-
segíteni. Fontos azonban 
a rendszeresség, ugyan-
is a rászorulók számítanak 
a sokszor a napi betevőt je-
lentő dobozban található 
élelemre. A csapat azonban 
azt is megoldja, ha valaki al-
kalmanként nem ér rá, ek-
kor helyettesítjük egymást.
Akik szeretnének az étel -
do boz őrök csapatához 
tartozni, azok a vera.suri@
gmail.com e-mail-címen 
jelentkezhetnek.

Segítőket 
várnak

„Az elismerés annak szól, ami mögöttünk van, és ösztönöz a további munkára”

Szent Gellért-díjasok

Sztrókay Adél és Barta-Barát Lászlóné vehette át idén a rangos kitüntetést
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EZ LESZ…
Nyári nyitva tartás a könyvtárban

A Széchenyi István Városi Könyvtár július 1. és július 
17. között zárva tart. Július 18. és augusztus 28. között 
a nyári rend szerint tartanak nyitva. Hétfő: zárva, kedd: 
9–16, szerda: 9–16, csütörtök: 9–18, péntek és szombat 
zárva. Bánfalvi fiókkönyvtár: hétfő: zárva, kedd: 9–12, 
szerda: 9–13.30 és 14–17, csütörtök: zárva, péntek: 
9–13.30 és 14–17, szombat: zárva.

Grillkert mozi
Június 28., szerda 21 óra, GYIK Rendezvényház
A Doctor Strange című filmet vetítik

Rajztábor
Június 30-ig, péntekig naponta 9–14 óra között,  
GYIK Rendezvényház
További időpont: július 3–7., hétfő–péntek 9–14 óra

Aida
Július 1., szombat 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Elton John és Tim Rice musicalje

Koncertek a szabadban
Július 2., vasárnap 18 óra, Várisi Zenepavilon
A Sopron Város Fúvószenekara zenél
További időpont: július 9., vasárnap 18 óra, Erzsébet-
kerti zenepavilon. A Dudora zenekar zenél.

Koncertek a Várkerületen
Július 8., szombat 16 óra, Várkerület
Fellépők: 16 óra: Kónyai Gipsy Band, 18 óra: 
What’sUpci, 20 óra: Cimbaliband
További időpont: július 8., vasárnap
Fellépők: 16 óra: Craisy Daisy Jug Band, 18 óra:  
Blues Hangers, 20 óra: Papp-Sárdy NBB zenekar

Rockbuli a grillkertben
Július 8. 20 óra, GYIK Rendezvényház

Queen-show a barlangszínházban
Július 9., vasárnap 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
A Budapest Jazz Orchestra előadása

CZIRÁKI VIKTÓRIA

40 évig egy üzletben, a vár  -
kerületi ruházati kiskernél dol-
gozott Kovács Istvánné. Ili néni 
több mint 20 éve nyugdíj mel-

lett is dolgozik, így összesen több mint 60 
éve van a szakmában. Mint mondja, jó közös-
ségben érdemes nyugdíjasként is ténykedni.

Valószínűleg nem ismeretlen 
an  nak, aki gyakran betért a vár
kerületi méteráruboltba Kovács 
Istvánné. Ili néni az egykori bolt

vezető, aki negyven éven át szol
gálta ki a vevőket, most a Füredi 
sétányon található méterárubolt
ban dolgozik. – 1957ben 15 éve

sen jöttem Sopronba Sajtoskálról. 
Először az óvóképzőbe jelentkez
tem, de oda csak nagyon kevese
ket vettek fel, így végül a Feren
czy János utcában, az ipari tanu
lók kétéves iskolájába iratkoztam 
be – emlékezett vissza Ili néni. 
– 1959ben, amikor végeztem, 
a Ruházati Áruházba kerültem, 
majd 1967ben – miután letet
tem a boltvezetői vizsgát – meg
bíztak a kisvárkerületi méteráru
üzlet vezetésével. Engem, aki 14 
éves koromig a falunk, Sajtoskál 
határán kívül sem jártam! Örül

tem a hatalmas megtiszteltetés
nek, ami ugyanakkor nagy fele
lősséget is jelentett. Szerencsére 
olyan kollégák vettek körül, akik 
mindenben segítettek, nagyon 
jó közösségünk volt. Nagykeres
kedésekbe kellett járni, bejártuk 
az egész országot, a kolléganőm
mel 30 évet dolgoztunk együtt.

Voltak olyan leértékelések, me 
sélte Ili néni, hogy sorban álltak 
a vevők, de nagyon jó hangulat
ban, flottul ment a munka. – Sok 
tanulónk volt, akik néha betér
nek a mostani munkahelyemre, 
és szeretettel gondolnak vissza az 
együtt töltött időre. Összecsapják 
a kezüket, átölelnek, hogy: „Jé, Ili 
néni te, itt vagy?”.

Az üzlet később odébb költö
zött a Várkerületen, innen ment 
nyugdíjba Ili néni, 1996ban. 
– Még abban az évben decem
berben megkeresett a mostani 
főnököm, hogy jöjjek hozzá
juk a Füredi sétányra, azóta itt 
vagyok. Januárban volt 20 éve, 
hogy nyugdíj mellett dolgo
zom itt, így összesen több mint 
60 éve vagyok a szakmában. Ki 
tudja, meddig, de amíg tudom, 
szívvellélekkel végzem a mun
kám. Ahogy engem segítettek 
anno tanulóként a tapasztalt kol
légák, úgy segítem én is a fiata
lokat, nagyon jó csapatunk van.

Ili néni boltvezetőként 40 éven át szolgálta ki a vevőket

60 év textilek között

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerte-
tésével. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő embe-
rek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon 

segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja.
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

Kovács Istvánné két fiú édesanyja és hat unoka nagymamája FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Random  
a Volt Cafén

Harmadik alkalommal 
kerülnek ki a Volt Café 
teraszára Hainer Ist-
ván fotográfiái, melyek 
javarészt mobillal ké-
szültek és a street vo-
nalat képviselik. A „ran-
dom” címet viselő fotó-
kiállítás 12 nagy méretű 
képe a VOLT Fesztivál-
hoz igazodva látható 
a nyár folyamán. 

Győztes soproni  
kutyások

Az országból 755-en ne-
veztek a speciális, Hard 
Dog Race versenyre, 
amelyet végül 699-en 
teljesítettek – közülük 
egyéniben és összetett-
ben is megnyerték a ku-
tyás akadályfutást a sop-
roniak. A csapatnak 30 
két- és 30 négylábú tagja 
volt, köztük hat mentett 
kutya – tájékoztatta la-
punkat Tremmel Nándor, 
a Hard Dog Race Sopron 
csapatkapitánya.

›

A bécsi és a balfi külváros hatá-
rán áll egy ház, amely a középkori 
eredetű épületek egyik ékes pél-
dája. A Szent Mihály utca 3. számú 
ház nemcsak kora és szépsége 
alapján érdekes, de a műemlék-
védelmi értékmentés különleges 
„darabja”. A homlokzatán szaba-
don hagyott csúcsíves és szög-
letes záródású ablaktöredékek 
a 14. századból származnak. A 15. 
századi zárterkélyt faszerkezet 
kialakításával modern szemlé-
letben rekonstruálták. Az 1970-
es évek elején elvégzett átalakí-
tás egyik legfontosabb cseleke-
dete volt, hogy a szomszédos 19. 
századi épülettől elválasztották. 
A ka  pualj feletti beépítés azt az 
érzést keltette, mintha egy épü-
letet alkotott volna a bal olda-
li szomszédos házzal. Ennek az 
emeleti traktusnak a ki  bontásával 
visszaállították a középkori épü-
lettömeg homlokzatát. A körzet-
re jellemző földszintes házak kö-
zött számos városias, a belváros-
hoz hasonlóan értékes, bár nem 
annyira díszes középkori lakóház 
állt. Sopron műemlékvédelmileg 
legértékesebb része a belváros, 
de különösen szép hangulatot ad 
a korban is hasonló korú bécsi–
balfi külváros és benne a Szent 
Mihály utca 3. alatti épület.SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM – BOLODÁR ZOLTÁN,  

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Középkori lakóház  
a Szent Mihály  
utcában

A holokauszt 73. évfordulójáról emlékeznek 
meg Sopronban július 2-án, vasárnap. Sop-
ronban 1944. május 20-ig először a Jakobi-fé-
le gyárban helyeztek el 250 embert. A zsidók 
összegyűjtését az Új utcában és a Papréten 
június 5-én fejezték be. A városból 1857 sze-
mélyt szállítottak el az auschwitzi haláltábor-
ba, közülük mindössze 325-en térek vissza. 

– A holokauszt emléke örökre bevésődött az 
emberek emlékezetébe. Ezeket a borzalma-
kat nem szabad és nem lehet elfelejteni. Kö-
telességünk, hogy az ártatlanul meggyilkolt 
emberek emlékezetére minden évben fejet 
hajtásunk, és emlékeztessük a világot, hogy 
az antiszemitizmus a gyűlölet milyen könnyen 
vezethet népirtáshoz – tudatták a szervezők.

Megemlékezés a holokausztról

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

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

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

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST
HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Paprét 26. szám alatti ingatlanok 
együttes értékesítésére
Helyrajzi szám alapterület rendeltetés
2348 1673 m2 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
2349 545 m2 kivett gazdasági épület, udvar

Induló ár: 46.472.000 Ft  (áfamentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2017. július 12. 9 óra
A helyszínen megtekinthető: 2017. július 6. 9 óra

Az önkormányzat 35 millió forintból felújította 
és bővítette a jereváni önkormányzati kép-
viselők – Tóth Éva, Csiszár Ákos és Magas 
László – kérésére a Kodály téri nagy parkolót. 
FOTÓ: HORVÁTH FERENC

Bővítették  
a parkolót
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Amikor a napsugarak már ko-
rán reggel átmelegítik az em-
bert, akkor érezzük: eljött is-
mét az igazi nyár, hogy aztán a diákok a szekrényükbe 
tegyék iskolatáskájukat, hogy a felnőttek – ha tehetik 
– kipihenjék a mögöttük hagyott esztendő fáradal-
mait. Ki otthon, családi körben, mások meg útra kel-
nek a vízpartok felé. Az előzetes felmérések szerint az 
idén is a hűsítő hullámok a legcsábítóbbak. A Balaton 
és a közeli Adria vonzása minden mást felülmúl, de ez 

egyáltalán nem meg-
lepő. A magyar tenger 
lassan kiheveri a „zsírtól 
csöpögő lángosos, lan-
gyos sörös, mindegy, 
hogy hol alszunk, jó 
lesz a vendégnek a drá -
ga, de rossz minőségű 
étel és az éppen csak 
iható bor is” korszakát. 
Egyre több a minőségi 
étterem és büfé, vonzó-
ak a strandok, jók a ki-
egészítő szolgáltatások, 

és az árak is a földön maradnak. Ez persze nézőpont 
kérdése, de az elmúlt évek tapasztalatai azt sejtetik, 
hogy ezen a nyáron sem szállnak el az árak. Ma már 
csak rossz emlék, hogy a magyar vendég másodren-
dű volt a Balatonon. Szerencsére ez is megváltozott, 
s nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy nem már-
ka (ami már persze nincs is) vagy dollár, hanem fo-
rint lapul a zsebünkben. Szóval egyenrangúak lettünk 
a külföldi nyaralókkal, s ez így van rendjén. Itthon és 
külföldön is. A magyarokat már megbecsülik a horvát 
tengerparton is, hiszen az elmúlt évben 513 ezer ma-
gyar turista járt Horvátországban, s 2,753 millió ven-
dégéjszakát töltött el ott – a Horvát Idegenforgalmi 
Közösség adatai szerint. Ez a szám az idén még to-
vább emelkedhet, részben mert az Adria gyönyörű, 
másrészt pedig biztonságos és néhány óra alatt elér-
hető. Az árak nagyjából megegyeznek a ba  latonival 
(talán egy kicsivel magasabbak), és tény: évről évre 
egy arasznyival feljebb csúsznak. Tudom, sokan in-
kább a hegyekben keresnek menedéket a forró na-
pok elől, vagy inkább a kevésbé zsúfolt vizeket ked-
velik. Szerencsére ők is válogathatnak a lehetőségek 
közül. Mások ezeket a heteket használják ki, hogy ker-
ti vigasságokat rendezzenek családi és baráti körben, 
vagy pótolják az év közben elmulasztottakat. Most 
még hosszúnak tűnik a nyár, de vigyázzunk, gyorsan 
elillanhat édes íze! Használjuk ki, míg lehetséges, míg 
tálcán kínálja örömeit, szépségeit!

„Ma már csak rossz 
emlék, hogy a magyar 
vendég másodrendű 
volt a Balatonon. 
Szerencsére ez is 
megváltozott, s nem 
kell szégyenkeznünk 
amiatt, hogy nem 
márka (ami már per-
sze nincs is) vagy 
dollár, hanem forint 
lapul a zsebünkben.”

Horváth Ferenc jegyzete

A nyár édes íze

HORVÁTH FERENC

A Trefort Téri Óvoda 
Jereváni Kék Tagóvo-
dájában befejeződött 
az energetikai fej-
lesztés közel 60 mil-
lió forintból. A meg-
újult épület átadásán 
jelen volt dr. Fodor 
Tamás polgármes-
ter, dr. Simon Ist-
ván alpolgármester 
és több önkormány-
zati képviselő is.

Dr. Fodor Tamás köszöntőjé
ben kiemelte, a soproni óvoda
fejlesztések első üteme valósult 
meg a kék óvodában, de már tar
tanak a munkálatok a Hermann 
Alice és a bánfalvi óvodában 
is. A közeljövőben folytatódik 
a felújítási program más intéz
ményekben is. A kék óvodában 
szigetelték a homlokzatot, nyí
lászárókat cseréltek, korszerű
sítették a fűtést, részlegesen 
akadálymentesítették az intéz
ményt, és hő és vízszigetelés 
készült a lapostetőn. 

A polgármester elmondta, 
fontos, hogy a kivitelezést sop
roni vállalkozók végezték. Hoz
zátette, hogy jó Sopronban él 
ni, és hogy a város sokat tesz 
a gyerekek ellátásáért. Tóth Éva 
önkormányzati képviselő, a jere
váni részönkormányzat elnöke 
örömét fejezte ki, hogy a gyere

kekért tett ismét az önkormány
zat. Szólt a felújítás során tapasz
talt összefogásról és ar  ról a kor
mányzati programról, amelynek 
középpontjában a gye  rekek áll
nak. Mágel Ágost, a városfejlesz
tési bizottság elnöke az intéz
ményi nevelés első szintjének 
fontosságáról beszélt, amelynek 

főszereplői az óvónők. A kivite
lezők nevében Eg  resits László 
családi vállalkozásuk nevében 
tért ki a felújítás részleteire, 
köszönetet mondva a vá  rossal 
való együttműködésért. A felújí
tott óvodát jelképesen Balláné 
Horváth Márta intézményve
zető vette át.

Közel 60 millió forintból valósult meg az első ütem

Óvodai fejlesztések

Az önkormányzat sokat tesz a városban élő gyerekek ellátásáért FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tizedik alkalommal rendezték 
meg, az elmúlt évekhez hason
lóan a Deák téren a Soproni 

Tündérfesztivált. A kicsiket és 
nagyokat, tündéreket és manó
kat dr. Fodor Tamás polgármes

ter köszöntötte, majd hamaro
san kezdetét vette a hagyomá
nyos viseletverseny. 

A gyerekeket a De  ák téren, 
va      la  mint a Lenckvilla kertjé
ben felállított soksok játék vár 
ta: körhinták, medencék, lég   
vár, mesemondók, arcfestők, 
de felülhettek az apróságok 
pónikra, valamint ügyességi 
játékok és ajándékboltok sora 
szegélyezte a teret, de az egye
tem Simonyikarának fajátékait 
is kipróbálhatták. A szökőkút 
melletti színpadon változatos 
műsorok követték egymást, fel
lépett többek között a Mozgás 
Ritmus Lendület Club, a Drazsé 
zenekar, a Tündéri Tánctanoda, 
valamint Rutkai Bori és bandája. 

Távolról érkezett vendégek 
is színesítették a jubileumi 
tün  dér fesztivál programját: 
az Indiai Nagykövetség szer
vezésében a Gangesz–Duna 
Kulturális Fesztivál keretében 
radzsasztáni táncosok adtak íze
lítőt a távoli ország kulturális 
sokszínűségéből.

Jubileumi tündérünnep

A tizedik tündérfesztiválon is a Deák téren és a Lenck-villa kertjében várták  
a játékok a tündéreket és manókat FOTÓ: TORMA SÁNDOR, SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Mire e sorok megjelennek, már 
javában tart a 25. VOLT Fesztivál. 
Sopron az elmúlt napokban a fia
talok városa lett, hiszen az ország 
minden részéből és külföldről is 
érkeztek fesztiválozók. A 6 napon 
összesen 300 fellépő várta és 
várja a résztvevőket, közel két
tucatnyi nemzetközi sztárral. Az 
idei VOLT egyik különlegessége, 
az utcaszínházi programsorozat, 
amelyre a világ minden tájáról 
érkeztek társulatok. A június 25i 
helyszíni sajtóbejáráson, ame
lyen részt dr. Fodor Tamás pol
gármester is, a szervezők első
sorban az újdonságokra hívták 
fel a figyelmet, és ami a legfon
tosabb, mindent rendben talál
tak, így semmi sem akadályozta 
a hétfői „fesztiválnyitót” a II. Pe 
tőfi Zenei Díj gálát.

Javában tart a VOLT Fesztivál

Sok fiatal idén is vonattal érkezik Sopronba FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Augusztus 8. 14. 00
Augusztus 15. 15.30

Tárlatvezetés 
Gera Olgával, a gyűjtemény őrzőjével.
Belépés normál jegyár mellett. 

Augusztus 15. 17.00 Nagyboldogasszony 
napi ünnepség
Pitti Katalin operaénekes, Liszt-díjas 
érdemes művész, Pálmai Árpád éne-
kes, egyházzenész és Hegedűs Valér 
zongora- és orgonaművész koncertje. 

Molnár V. József néplélekrajz-kutató 
előadása Nagyboldogasszonyról.

Jegyár: 2.200 Ft

Augusztus 7-21. 
Liszt központ, Munkácsy-terem

Mennyek Királynéja

NAGybOLdOG
AsszONy NAPi
szűz MÁriA 
KiÁLLíTÁs
Alkotások a világ minden tájáról, 
ismert Mária-kegyhelyekről

Megtekinthető naponta 10-18 óráig. 

Jegyár:  felnőtt 1000,- 
diák, nyugdíjas: 800,-

A kiállítás kísérőprogramjai:

Kijárnak a Fertőre?

TIPOLD GÁBOR
Rendszeresen, főként a csa-
láddal járunk a Fertő tóra. 
Ebben a nagy hőségben jól-
esik a vízben lenni. Szívesen 
kipróbálnám a szörfözést és 
a búvárkodást is.

BODOR BALÁZS:
Korábban nyaranta sokat 
voltam a tavon a szüleim-
mel, akkor leginkább úszni 
szoktam. Akkor volt a leg-
jobb, amikor nem volt na-
gyon iszapos a víz.

NÉMETHNÉ  
SZIGETI ILONA:
Sajnos hétközben és a hét-
végéken is dolgoznom kell, 
így kevés idő jut arra, hogy 
eljussak a vízpartra. Pedig 
jó lenne egyet strandolni!

PŐCZE IMOLA:
Amikor lejutunk a Fertő 
tóra, akkor nagyot úszunk 
és sétálunk. Ám télen is 
szeretünk ott lenni, ami-
kor a nagy jégfelületen le-
het korcsolyázni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Idén is megrendezi a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. a kel-
ta ünnepet július 8-án a Várhelyen. A programot 9.45-kor 
a skót dudások rövid koncertje nyitja, majd az érdeklő-
dők megtekinthetik a Szarvas törzs (Kelta hagyomány-
őrzők) harci bemutatóját, az Írmag zenekar és az Írka-
Fírka zenekar népzenei koncertjét, valamint régészeti és 
gyógynövénysétán vehetnek részt. Lesz ír sztepptánc, majd 
a XV. Apollinaris Legio Scarbantia III. Cohors bemutatója, 
kelta mesemondás és kelta olimpia (tréfás ügyességi ver-
seny gyerekeknek és felnőtteknek) is. A programok mel-
lett egész nap lehet lovagolni, íjászkodni, lesz még arcfes-
tés, állatsimogató, kézműves-foglalkozás, kelta harci já-
ték, valamint büfé is üzemel.

Kelta ünnep

Sopron önkormányzata érte-
síti a város lakosságát, hogy az 
Országos Meteorológiai Szolgá-
lat adatai alapján az Országos 
Tisztifőorvos június 22-től hatá-
rozatlan ideig terjedő időszakra 
Győr–Moson–Sopron Megyében 
elrendelte a 2. fokozatú hőség-
riadót. A jelzett napokon térsé-
günkben a napi középhőmérsék-
let várhatóan meghaladja a 27 
Cel  si us-fokot.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy tartózkodjanak naptól vé -

dett, lehetőleg hűvös helyen! Aki 
teheti, ne hagyja el lakását!

Fogyasszanak sok folyadékot, 
szükség esetén keressék fel a lég-
kondicionált üzletközpontokat, 
egyéb klimatizált vagy termé-
szetesen hűvös he lyi sé    ge ket, 
amíg kellően lehűl a szervezetük! 

Különös figyelmet fordítsanak 
elsősorban a szív- és keringési 
betegségben szenvedők, az idős, 
legyengült szervezetű embe-
rek, csecsemők és kisgyermekek 
gondozására!

A szabadban dolgozók, illetve 
a munkáltatók figyelmét felhív-
juk a rendszeres munkaközi szü-
netek és a védőital biztosítására.

A rendkívüli időjárásra tekin-
tettel Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzata figyelemmel 
kíséri az időjárási helyzet alakulá-
sát és a szükséges intézkedéseket 
megteszi. A közterületeket rend-
szeres időközönként locsoltatja, 
kiemelten kezeli az egészségügyi 
és szociális intézmények, ifjúsági 
táborok és a hajléktalanok ivóvíz-
zel való ellátását, biztosítja a köz-
téri ivóvízkutak, kifolyók műkö-
dőképességét, és szükség szerint 
intézkedik ivóvíz osztására a for-
galmi dugókban rekedt autósok, 
illetve a járókelők részére, a város 
különböző pontjain párakapuk 
kerülnek kihelyezésre.

Az önkormányzat kéri a la  kos   -
ságot, kísérjék figyelemmel a hír-
adásokat, figyeljenek embertár-
saikra és az esetleges rosszullétek 
megelőzése érdekében működje-
nek együtt fenti felhívásban fog-
laltakat betartásában!

Dr. Fodor Tamás polgármester

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM

Elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat is. Az önkor-
mányzatnál felhívták a figyelmet, hogy városunk környékén 
nincs olyan tűzrakó hely kialakítva, mely erdőtől, fásítástól 
mért 200 méternél nagyobb távolságra van, így a környék-
beli kijelölt tűzrakó helyeken is tilos bármiféle tűzgyújtás. 

PLUZSIK TAMÁS

A Liszt-központban ünnepséggel, a Kurucdom-
bon lévő meteorológiai állomáson pedig emlék-
tábla-avatással emlékeztek arra, hogy hazánk-
ban 300 évvel ezelőtt, 1717-ben vette kezdetét 
a rendszeres műszeres meteorológiai mérés.

A 300 éves évforduló alkalmá
ból több mint 2,6 millió forint 
önkormányzati támogatással 
megújul a kurucdombi mete
orológia állomáshoz vezető 
lépcsősor és annak környe

zete. Az intézmény parkjá
ban V. Németh Zsolt, a Föld 
művelésügyi Minisztérium 
államtitkára, dr. Fodor Ta  más 
polgármester és dr. Radics Kor
nélia, az Országos Meteoroló

giai Szolgálat elnöke felavatott 
egy emléktáblát, illetve az állo
más bejárata előtti úton Várkuti 
János és Pödör János egykori 
állomásvezetők emlékére egy
egy emlékpadot.

– A soproni krónikákban több 
ször is szerepelnek időjárásmeg
figyelések, a 15. századi Bruckner
krónika például rendszeresen ír 
az aktuális időjárásról – hangzott 
el dr. Fodor Tamás polgármester 
ünnepi köszöntőjében. – Az első 
műszeres mérések valószínűleg 
Löw András nevéhez fűződnek, 

de az nem ismert, hogy ponto
san milyen eszközöket használt.

Az 1703ban Páduában böl
csész és orvosdoktori diplomát 
szerző, soproni születésű Gensel 
János Ádám (1677–1720) Vas és 
Sopron vármegye egykori főor
vosa, Esterházy herceg udvari 
orvosa háromszáz évvel ezelőtt 
már rendszeresen feljegyzett 
hőmérséklet, illetve légnyomás
adatokat. – Gensel János Ádám 
munkásságáról már sokkal töb
bet tudunk, neki már hőmérője 
és légnyomásmérője is volt, 
feljegyzéseit pedig rendszere
sen közölte egy német folyó
irat – tette hozzá a polgármes
ter. – Gen  sel orvosként tanul
mányozta az időjárási frontok 
emberi szervezetre gyakorolt 
hatását is, emlékét a kurucdom bi 
állomás falán tábla őrzi. 

Mint dr. Radics Kornéliának, az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
elnökének előadásában elhang
zott, a soproni orvos úttörő mun
kája követőkre talált, de rendsze
res meteorológiai mérések szer
vezett formában csak a 19. század 
közepétől indultak meg.

Az ünnepségen részt vett dr. Fa  
zekas Sándor földművelés ügyi 
miniszter is, aki hangsúlyoz ta, 
hogy az Országos Meteorológia 
Szolgálat tevékenységét mindig 
is a stabilitásra épülő folyama
tosság jellemezte, működése 
pedig a legújabb kihívásoknak 
is megfelel.

Időjárásmérés elsőként

TASCHNER TAMÁS

Sorozatunkban a la -
kóhelyünk közvet-
len közelében élő 
növények és álla-
tok megismeréséhez, 
védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

Az ízletes rizike – melynek tudo
mányos neve Lactarius de  li 
ciosus – az osztatlan te  nyész
tes  tű (bazidiumú) gombákhoz, 
a ga  lamb gomba alkatúak rend
jébe tartozó ehető gomba, amely 

fenyőaljgomba néven is ismert. 
Közepes termetű, átmérője elér
heti a tizenöt–húsz centimétert. 
Kalapja kezdetben begöngyölt 
szélű, közepe bemélyedő, majd 
szétterül. Színe zöld és narancs
sárga színű, fakó okkersárga, 
krémszínű foltokkal, körkörös 
sá  vokban. Lemezei élénksár
gák, tönkje gödörkés. Húsa és 
tejnedve narancsvörös, lassan 
fakul. Kitűnő ízű, bár elkészítve 
so  kan édeskésnek érzik. Ha nem 
más ételhez adjuk, erre érdemes 
figyelnünk. Gyorsan kukacoso
dik, ezért nem szabad sokáig 
tárolnunk! 

Megemlítjük még, hogy 
ha    zánkban az ízletes rizike 
csak ott terem, ahol a hegyvi

déki gyertyános–tölgyes vagy 
bükkös helyére erdei fenyőt 
telepítettek. 

Ízletes rizike, a fenyőaljgomba

Hőségriadó Sopronban

A kurucdombi meteorológiai állomáson Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter és Kiss Márton állomásvezető FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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1992
Balf marad!
Vasárnap megtörtént a népsza-
vazás és megszületett a megle-
petés Balfon: a község választói-
nak többsége úgy döntött, hogy 
nem kér az önállóságból, és azt 
szeretné, ha Balf továbbra is 
Sopron része maradna. Tavasz-
szal több mint kétszáz aláírás 
gyűlt össze Balfon az elszakadás 
kezdeményezésére. A sopro ni 
önkormányzati testület ennek 
alapján vasárnapra kiírta a nép-
szavazást a településen, amelyet 
egyébként a hetvenes évek ele-
jén csatoltak Sopronhoz. Mind-
ezek után sokak számára meg-
lepetés a szavazás eredménye. 
A 760 választásra jogosult balfi 
polgárból a választási bizottság 
tájékoztatása szerint 466-an 
mentek el a vasárnapi szava-
zásra. Tekintve, hogy 21 szava-
zat érvénytelen volt, végül 445-
en döntöttek a település sorsá-
ról. A 445 érvényes szavazatból 
121 mondott igent (27%) és 324 
nemet (73%) az elszakadásra, így 
az eredmény: Balf 1993. január 

elsejétől is Sopron része marad.  
(Soproni Hírlap)

1967
Ünnepi hetek
Sopron utcáira kikerültek az 
üdvözlő feliratok: Szeretettel 
köszönti Sopron! A felirat a sti-
lizált városcímerre került. Az 
ízléses plakátot Szabó Alajos 
tervezte. Hamarosan felhúz-
zák a nemzetek lobogóit és fel-
lobogózzák a város házait is, és 
az üzletek kirakatai is ünnepi 
díszbe öltöznek. Az ünnepi hetek 
vendégművészei és együtte-
sei az ország élgárdájából ke -
rülnek ki. Forrai Miklós, aki 
a múlt héten járt a városban, 
először vezényel Sopronban. 
A pedagógus kórus próbáján 
vett részt, akiknek a munkájá-
ról elismeréssel szólt. A Judas 
Makkabeus szólistái: Gyurko-
vics Mária, Szabó Rózsa, Ercse 
Margit, Bartha Alfonz, Horváth 
László bizonyára emlékezetes 
szerepléssel írják be nevüket az 
ünnepi hetek történetébe. (…) 
(Kisalföld) 

1917
Károly király Sopronban
Nyolcszáz körül jár immár 
a bán  falvi temetőben dombo-
rodó katonasírok egyre növekvő 
száma. Katonásan merev sorok-
ban sorakoznak a sírok: honvé-
dok, közösök, magyarok, oro-
szok, bosnyákok porladnak 
alattuk. Hogy melyik kit takar: 
a hajszálnyira egyforma sírke-
reszteken és fejfákon olvashatja 
a látogató. Az ízléssel készült 
katonatemető bejáratánál 
emelt monumentális emlékmű-
vön most végzik az utolsó mun-
kákat. Ez a hadiemlék kupola-
szerű fedélzet alatt a puskájára 
támaszkodó és a messzeségbe 
tekintő, hosszúköpenyes hon-
védet ábrázol, mely Bachrach 
Barrée müncheni festőnek a szé-
pen sikerült munkája. Leleplezni 
nagyszabású ünnepség kereté-
ben július első napján fogják, 
melyen nagy valószínűséggel 
maga Károly király is jelen lesz. 
(Soproni Napló) 

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Immáron huszonharmadik 
alkalommal tartották meg 
Sopronban a fúvószenekari 
találkozót. Az elmúlt vasár-
nap délelőtt a belvárosból 
vonultak az Erzsébet-kert-
ben lévő pavilonhoz a sze-
gedi, a győri, a csornai, az 
ausztriai St. Morein, vala-
mint a ro  honci (Rechnitz) 
együttesek, kiegészülve 
a Juventus Koncert Fúvós-
zenekarral. A menet nagy 
sikert aratott, s ezért is bi-
zakodva várták a délutá-
ni folytatást. Az időjárás 
azonban nem volt kegyes, 
a szegediek koncertje után 
félbeszakadt a rendezvény.
Mint azt Friedrich András, 
a szervező Juventus ze-
nekar vezetője elmondta, 
alaposan felkészült együt-
tesek jöttek el Sopronba, 
s ennek is köszönhető-
en jól sikerült a hatok kö-
zös előadása.

Fúvós  -
zenekarok 
találkozója

PLUZSIK TAMÁS

Baksai 
60 cím-
mel Bak-
sai József 

Glatz Oszkár-, Bar-
csay Jenő- és Mun-
kácsy Mihály-díjas 
festő- és grafikusmű-
vésznek nyílt kiállí-
tása a Festőteremben.

Baksai József kiállításának cí    me 
árulkodó: a Képző mű vé sze ti Főis
kolán 1990ben végző művész, 
akinek Sváby Lajos volt a mes
tere, ebben az évben tölti be hat
vanadik életévét. Soproni kiállí
tásán Tóth Éva önkormányzati 
képviselő, a kulturális és okta
tási bizottság tagja mondott 
köszöntőt.

– Mi lehet az a közös, ami az 
irodalom és a képzőművészet 

kapcsán hasonló gondolatokat 
kelt bennünk? – tette fel a kér 
dést a tárlatot megnyitó dr. Fűz 
fa Ba  lázs iro  da lom tör té nész, 

az ELTE szom    bat helyi karának 
tanára. – Pilinszky János Simone 
Weilre gondolva írja, hogy „Lat
rokként tér és idő keresztjére 

vagyunk mi verve emberek”, 
én ezt olvasom ki ezekből a ké 
pekből. Az embert rendkívüli 
módon izgatja az elmúlás, hisz 

tudja, hogy ő az egyetlen élő
lény, amely annak tudatában 
éli életét, hogy meg fog halni. 
Minden művészi alkotás, Kosz
tolányi Dezsőtől Baksai Józsefig 
arról szól, hogy hogyan lehetne 
tovább élni, hogyan lehetne még 
hatvan, háromszor hatvan vagy 
hatvanszor hatvan évig élni, 
hogyan lehetne a végtelennel 
párbeszédbe elegyedni. Igen, 
a művészet segítségével lehet 
kiutat keresni a véges végből, 
ahogy Weöres Sándor is fogal
maz: „Alattad a föld, fölötted az 
ég, benned a létra”. A boldogsá
got, a szeretetet, a kegyelmet 
fogalmazzák meg az itt kiállí
tott képek, és nyugodt szívvel 
jelenthetem ki, hogy Baksai 
József után nem lehet ugyan
úgy festeni, mint ahogy előtte 
festettek a magyar művészek.

A kiállítás kurátora Veress Fe 
renc művészettörténész. A tárlat 
július 16ig minden nap 10 és 18 
óra között látogatható.

Baksai 60 – július 16-ig látogatható a kiállítás a Festőteremben

Kiút a     véges végből

Baksai József képei a boldogságot, a szeretetet és a kegyelmet sugározzák 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Gyóni Gézára 
emlékeztek

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Hollywoodban bemutatták 
Ubrankovics Júlia közreműkö
désével a Fefu és barátai című 
színpadi előadást. A Los Ange
lesi LA Weekly és más lapok 
a soproni származású színésznő 
alakítását dicsérik.

– A mostani darab, a „Fefu 
és barátai” egy kubai–amerikai 
írónő munkája, amit 1977ben 
írt, de maga a történet 1935ben 
játszódik – mesélte Ubrankovics 
Júlia. – Nyolc nő történetét me  séli 
el, akik egy adománygyűjtő est 
megbeszélésére gyűlnek össze. 
A felszínen üde, vidám – mély
ségeiben viszont feszültséggel és 

elfojtásokkal teli darab, amely
nek elég drámai az üzenete.

Ubrankovics Júlia játékáról 
a LA Weekly, a LA Times, a Dis  
co  ver Hollywood is na  gyon elis
merően írt. Mint fo  gal maztak, 
játéka lenyűgöző, és az ő értel
mezése „szépen ad testet a drá 
ma legsötétebb és leglíraibb” 
részeinek. 

– Én pro  ducere és egyik fősze
replője vagyok a darabnak. Azért 
is különleges produkció, mert 
a hely  szín a Frank Lloyd Wright 
által tervezett hollywoodi villa, 
a Hollyhock Ház, amelyet egy 
dúsgazdag művészetpártoló nő, 
Alain Barnsdall epíttetett 1919–
1920ban. Az előadás a vil  la szo

báiban játszódik, a né  zők része
sei a térnek, sőt egyes jeleneteket 
egyik helyről a másikra haladva 
néznek meg. Számomra hatal
mas siker ennek a részese lenni. 

Júlia Toys: A Dark Fairy Ta le 
című előadással turnézik Euró
pában, a darab idén részt vesz 
az Avignoni Színházi Feszti
válon és az Off Broadwayen 
New Yorkban.

– Magyarországra is hazajö
vök a nyáron. Avignon és New 
York mellett idén otthon is sokat 
dolgozom. Szerepelni fogok 
több nemzetközi produkcióban 
és egy új magyar filmsorozat
nak is főszereplője leszek – zárta 
Ubrankovics Júlia.

Színpadi siker az USA-ban

PLUZSIK TAMÁS

Tizenötödik alkalommal ren
dezte meg a Soproni Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
a sop  roni horvát napokat. 

A hétvégi rendezvény nyitá
nyaként a Rejpálházban volt 
a bemutatója a Regionális Tanul
mányok IX. kötetének, vala
mint egy fotókiállítást is meg
nyitottak, mely az elmúlt évek 
horvát napok rendezvényeire 
tekint vissza. 

Szombaton este nagy sikerű 
ünnepi gálakoncertet rendez
tek a Lisztközpontban, vasár
nap délután pedig horvát nyelvű 
szentmisével, majd azt követően 
a Máriaszobornál lévő színpa
don ünnepi műsorral búcsúz
tak Soprontól a Horvátországból 
érkezett vendégek.

– Ebben az évben mintegy száz 
fővel két vendégegyüttes sze
repelt a soproni horvát napok 
rendezvényein – tudtuk meg 
dr. Payrits Ferenctől, a Soproni 

Horvát Nemzetiségi Önkormány
zat elnökhelyettesétől, a hét 
végi rendezvény főszervezőjé
től. – Az egyik a Zágráb közelé
ben lévő Micevecből érkezett, 
a másik pedig a Károlyvárostól 
(Karlovac) néhány kilométerre 
található Draganic községből. 
Mindkét település szerepel a „Po 
Staza Nasih Starih”, vagyis az Őse
ink nyomdokain emléktúra útvo
nalán, így két hét múlva ismét 
találkozni fogunk velük, amikor 
mi látogatjuk meg őket.

Soproni horvát napok

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Gyóni (Áchim) Géza (1884–1917) 
halálának 100. évfordulóján az 
evangélikus templomban isten
tisztelettel, majd a költő és újság
író Deák téri szobra előtt koszo
rúzással emlékeztek. Az 1910 és 
1912 között a Soproni Naplónál 

is dolgozó Gyóni egy Kraszno
jarszk közelében lévő szibé
riai hadifogolytáborban napra 
pontosan a 33. születésnapján 
halt meg. Sopron önkormány
zata nevében Tóth Éva bizott
sági elnök helyezett el koszorút 

a költő Nagy Benedek által készí
tett szobránál, a GYIK Rendez
vényház nevében pedig Orbán 
Júlia koszorúzott, aki a megem
lékezés előtt elszavalta Gyóni 
Géza legismertebb, a Csak egy 
éjszakára… című versét. 

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Koncertek a szabadban
Vasárnaponként 18 órától

ERZSÉBET-KERTI ZENEPAVILON

Július 9. DUDORA ZENEKAR
koncert gyerekeknek

Július 23. DRAZSÉ ZENEKAR
koncert gyerekeknek

Augusztus 6. SKA TUNES
Instrumentális reggae
és ska zene

Augusztus 27. GRUNGE ACOUSTIC
Pearl Jam, Alice In Chains, 
Soundgarden, Nirvana 
gyöngyszemek
rendhagyó előadásban

Szeptember 10. JUVENTUS KONCERT
FÚVÓSZENEKAR

VÁRISI ZENEPAVILON

Július 2. SOPRON VÁROS
FÚVÓSZENEKARA

Július 16. SOPRON VÁROS
FÚVÓSZENEKARA

Július 30. KISS JÓZSEF
ÖRÖKZÖLDEK GITÁRON

Augusztus 13. BLUES HANGERS
Chicago blues Sopronból

Szeptember 3. SOPRON VÁROS
FÚVÓSZENEKARA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni FAC 1900 SE fiatal 
felnőttekből álló csapata reme
kül teljesített a megyei másod
osztály soproni csoportjában. 
A meg  szerezhető pontok 88 szá   
zalékát gyűjtötte be. Idegenbeli 
mérlege: 12 győzelem, egy vere
ség, egy döntetlen. A hazai pályán 
is ezzel azonos a sorozatuk – érté
kelte a játékosok teljesítményét 
Gőbl Gábor elnök. – 126 gólt 
rúg  tak, miközben 37et kaptak. 
A baj  nokság gólkirálya a 38 gólig 
jutó Honyák Máté lett. A csa
pat legfőbb ereje az összetartás 
és az összeszokottság. Edzőink, 
játékosaink munkáját nemcsak 

a két év alatt elért két bajnoki cím 
minősíti kiválóra, hanem az is, 
hogy remek sportolói közössé
get alkotnak.

A soproni labdarúgócsapat 
majd két évtized után kapcso
lódik be a megyei első osztályú 
labdarúgóbajnokságba. Nagy 
szükség lett volna arra koráb
ban is, hogy a legmagasabb baj
nokságban jegyzett klub mögött 
egy vagy két osztállyal lejjebb 
legyen a városnak csapata. Eddig 
nem volt, de most a Soproni FAC 
feltámadása révén ismét lesz. 

– Minden nálunk futballozni 
aka ró soproni fiatalra számí
tunk – folytatta az elnök. – A csa
pat egyben tartása az elsődleges 

erősítés. Olyan fiatalokra van 
szükségünk, akiknek a foci a szen
vedélyük, céljaik vannak a fut
ball terén, akiknek megtisztelés 
a SFAC piros–fehér csíkos szerelé
sében pályára lépni. Amatőr klub
ként fogalmazzuk meg önma
gunkat, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne professzionális módon 
álljunk az előttünk álló felada
tokhoz. Edzői stábunkban nem 
tervezünk változtatást: Ágos
ton Zsolt vezetőedző munkáját 
Deák Gábor másodedző, Nyikos 
Tivadar erőnléti edző és Horváth 
György kapusedző segíti. Megvan 
a forrásunk, hogy a srácokhoz egy 
állandó csapatmasszőr is csatla
kozzon az új szezonban.

Hosszú volt a böjt

SVSE: új vezetőedző és szakmai stáb a csapat élén

Elkezdődött a felkészülés
Az U18as bajnokságban ezüstér
met nyerő Soproni Sportiskola 
csapatának tagjai és további 
tehetséges soproni fiatalok is az 
NB I. Bben indulnak a következő 
szezonban. Az együttes vezető
edzője nem akárki lesz: Sabáli 
Balázs komoly sikereket ért el 
a Sopron KC kispadján, bajnoki 
bronzot és kupaezüstöt is szer
zett irányításával az SKC. A fiatal, 
ám tapasztalt szakember a követ
kező évtől az NB I. B csoportjában 
induló fiatalok trénere lesz.

– Családi és szakmai okai is 
voltak annak, hogy elvállaltam 
ezt a feladatot – mondta 
Sabáli Balázs. – Párom
mal Sopronban tele
pedtünk le, ő is itt dol
gozik. Emellett termé
szetesen szép és nemes 
feladatnak tekintem, 
hogy az utánpótlásból 
„kiöregedő”, ám nagyon 
tehetséges fiatal együt
tes menedzselését bízták 
rám. Ugyanúgy készülünk 
majd, mint a felnőtt csapa
tok, a fiataloknak fel kell 
nőniük a fel  nőtt bajnok
sághoz. Komoly kihí
vás ez a munka.

A vezetőedző
nek nem idegen 
az utánpótlás, hi 
szen már 1999
től dolgozott ifi 
és serdülő korosz
tályba tartozó fia
talokkal. Ugyanak
kor Sabáli szerint 

óriási lépcsőfok választja el az 
utánpótlás és a felnőtt bajnok
ságot. Az edző és a szakmai stáb 
a feltételeket tudja megadni a fi 
ataloknak. Az már rajtuk múlik, 
hogy a tehetségük megfelelően 
kibontakozike, mennyit tesz
nek hozzá, milyen edzésmun
kát végeznek. – A fiataloknak 
taktikai és fizikai értelemben is 
mindent A csoportos szinten 
kell tudniuk, ha el akarnak jutni 
a legmagasabb osztályba – tette 
hozzá Sabáli Balázs. – Természe
tesen edzőként nekem is ez a leg

főbb célom: szeretnék 
minél több játé

kost olyan szintre 
hozni ,  hogy 
később akár az 
SKCban is hely 
álljon. Ehhez 
nagyon sokat 
kell fejlődniük 

a fiataloknak, 
de a lehetőség 

bennük van.

Sabáli Balázs  
az NB I. B-ben

Sabáli Balázs  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA–ARCHÍVUM

PÁDER VILMOS

Sikeres kispályás labdarúgótornát szer-
vezett a polgármesteri hivatal sportfel-
ügyeleti csoportja és a Sopron Városi Sza-
badidősport Szövetség. Az ünnepi hetek 
egynapos tornájára huszonkét csa-
pat nevezett, ami rekordnak számít.

A rekkenő hőség ellenére a részt
vevő csapatok izgalmas, küzdel
mes, sportszerű játékkal lepték 
meg a Halász Miklós Sport
telepre kilátogatókat. A torna 
„leg  idősebb” csapata a Detox 
97 együttese volt, amely ezen 
a napon ünnepelte fennállása 
huszadik évfordulóját. 

Üde színfoltja volt a torná
nak az egyenes kieséses bünte
tőrúgóverseny. A sok jól kép
zett fiatal sorozatban hibát
lanul lőtt, így hosszúra nyúlt 
a megmérettetés. A büntető
rúgás bajnoka Turner Krisztián 
(Sportuszoda); a torna legjobb 
kapusa Török Gábor (Gigant), 

a gólkirály Kovács Zoltán (Sop
ron Youngs) volt nyolc góllal.

Az egész napos torna győztese 
a Gigant együttese lett. Második 
a Sportuszoda, harmadik a SK 
Beveren, negyedik a Hirschler 
csapata. Az ezüstágon (az arany
ágba nem jutott csapatok) első 
a Sopron Youngs, második 
a Te    killa FC, harmadik a Polgár
mester Vendéglő Fertőszéplak, 
negyedik a Sopron Boys.

A díjakat Galgóczi Ernő, 
a tor    na fő támogatójának kép
viselője adta át. Csiszár Sza
bolcs városi sportfelügyelő 
záróbeszé  dében megköszönte 
a csapatok sportszerű játékát 
és részvételét. 

Rekordszámú csapat nevezett az egynapos kupára

Kispályás focitorna

PÁDER VILMOS

Megkezdte a felkészülést 
a 2017/18-as bajnoki évadra az 
SVSE NB II-es labdarúgócsapata. 
Az első edzésre sok szurkoló láto-

gatott ki a Káposztás utcai stadionba, kíván-
csiak voltak az érkező új játékosokra, akik 
közül többen próbajátékon vesznek részt. 

Az SVSE felkészülésének első 
napja a szakmai stáb bemu
tatkozásával kezdődött, majd 
orvosi vizsgálattal, terhelésfel
méréssel és könnyebb edzés
sel folytatódott a program. Az 
új vezetőedző, Németh Sza

bolcs bemutatta szakmai stáb
ját: első számú segítője Bánfalvi 
Zsolt, erőléti edzője Szabó Sza
bolcs, kapusedzője Borsi Csaba, 
masszőre Basó Ádám és Turbék 
Csaba lesz, illetve Takács Ákos 
dolgozik technikai vezetőként. 

A játékoskeret 20 fő mezőnyjá
tékosból, 3 kapusból áll, és 2 fia
tal játékos kerül be az SC Sopron 
utánpótláskeretéből. A szakve
zetés célja ugyanis a jó szereplés 
mellett, hogy minél több saját 
nevelésű fiatal épülhessen be 
a felnőtt csapatba.

Több játékos érkezett próbajá
tékra, a végleges keret kialakítása 
az elkövetkezendő napokban– 
hetekben történik. Jelen állás 
a kö  vetkező játékosok marad
nak: Heinrich, Gelei, Fehér, Sifter, 
Szabó L., Fazakas, Harangozó, 
Kapacina, Gyürki, Garda, Kovács 
Dominik, Soós, BatiziPócsi, Hor
váth Péter, és a szombathelyi 

Haladásból érkezik kölcsönbe 
az előző szezont Zalaegerszegen 
töltő Angyal Zsolt. A biztos távo
zók: Eszlátyi (Békéscsaba), Tóth 
Dávid (Haladás), Póti Krisztián, 
Nagy Patrik (Gyirmót), Csordás 
Szabolcs, Erdélyi László (Győri 
ETO), Deme Imre és Szellák Soma.

A csapat első bemutatkozása 
július 1jén Szombathelyen a Ki 
rály Kupán, a bajnoki rajt pedig 
július 30án, vasárnap lesz.

A szurkolók nagy reményekkel 
várják a csapat megújulását első
sorban az új szakmai ve  zetéstől. 
Az új tulajdonostól nagyobb 
megbecsülést és jobb körülmé
nyeket kérnek. 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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LELÁTÓ

Teke
Június 30. – július 2.,  
péntek–vasárnap 15 óra,  
Győri úti tekepálya
SÜH női, férfi tekeverseny

Strandröplabda
Július 1., szombat 9 óra,  
Fertő tó
SÜH Strandröplabda Kupa

›

Érmes helyeket szereztek a pólósok az elmúlt szezonban

Elégedett vízilabdások
RÁZÓ LÁSZLÓ

Ezüst- és bronzérmet is szereztek a különböző 
bajnokságokban az idei szezonban a városunk 
vízipólósai. A Soproni Vízilabda Sport Egyesü-
let hét különböző kiírásban indított csapatot. 

MatyugaKovács Rita vezető
edző elmondta: a legfiatalabbak 
a baby A korosztályban indultak. 
Esetükben a játék megszerette
tése a cél, helyezések még nin
csenek, mindenki aranyérmet 
kap. Kiélezett küzdelemben sze

rezte meg a 2. helyet a gyermek 
B csapat a Dunántúli Vízilabda 
Liga idei kiírásában. 

– Nagyon szép siker az ezüst 
elnyerése, sok jó csapat küz   dött 
a dobogós helyekért – mondta 
a ve  zetőedző. – Szintén kiválóan 

szerepelt a gyermek A ko  rosztály, 
hiszen a csapat megnyerte a 10 
csapatos ligát. Az ifi–serdülő csa
patunk szintén a DVLben szere
pelt, ők a negyedikek lettek.

Elsősorban a tapasztalatszer
zés miatt indították el a gyer
mek korosztályokat a Markovits 
Károly és a BENU Országos Gyer
mek Bajnokságban. Itt a legerő
sebb hazai vízilabdacsapatok
kal játszottak a soproni pólósok, 
a cél a tapasztalatszerzés volt. 

Az ifi–serdülő együttesre 
épü    lő ob IIes csapatnak szin

tén a tisztes helyt  állás volt 
a célja, végül a 25. helyen zárták 
a küzdelmeket.

– Az országos bajnokságokban 
és az ob IIben rengeteget lehet 
fejlődni, nagy iramú, kiki mecs
cseket játszottunk – tette hozzá 
a vezetőedző. – A tapasztalat
szerzés sokat segített abban, 
hogy a DVL küzdelmeiben jóval 
sikeresebbek voltunk, mint az 
elmúlt években. Szép szezont 
zártunk, sokat fejlődtek a játé
kosok, külön köszönet a szülők
nek a folyamatos támogatásért.

Bajnoki címet és ezüstérmet is ünnepelhettek idén városunk vízipólósai

Ezen a héten Kínában, Chengdu 
városában rendezik meg az U18 
 as korosztály számára a 3×3 ko 
sárlabda világbajnokságot. Vá 
ro  sunkat Balogh Júlia képviseli 
az utánpótlás vébén.

A 3×3as kosárlabdában a já 
tékidő egyszer 10 perc, a négyfős 
csapatokból egyszerre hárman 
lehetnek pályán. A speciális sza
bályok szerint minden kétpon
tos vonalon belüli kosár 1 pon
tot, a sikeres kétpontos vonalon 
kívüli kísérletek pedig 2 pontot 
érnek. Az a csapat nyer, amelyik 
először ér el 21 vagy annál több 
pontot. Ha egyik csapat sem dob 
21 egységet, akkor a több pontot 
szerző csapat lesz a győztes. 

– Büszke vagyok arra, hogy 
én lehetek az első soproni lány 
kosárlabdázó, aki ebben a sport
ágban ilyen komoly, nemzetközi 
eseményen vehet részt – mondta 
Balogh Júlia. – Sokkal gyorsabb, 
látványosabb és küzdelmesebb ez 
a sport, mint a hagyományos, 5–5 
elleni kosárlabda. Véleményem 
szerint a 3×3as kosárlabdában 
a kisebb országoknak is több esé
lyük van jól szerepelni, bízom 
benne, hogy sikeresek leszünk.

A mérkőzéseket szabadtéren 
rendezik, zenei aláfestéssel és 
rengeteg nézővel, a jó hangulat 
tehát garantált. A 3×3as kosár
labda 2020ban már olimpiai 
sportág lesz Tokióban. 

Soproni kosaras 
a 3x3-as vb-n

Világbajnok lett a sop-
roni Nagy Márton 
a Riminiben rendezett 
INBA naturál testépítő 
világbajnokságon. A 28 
éves fiatalember a mí -
nusz 185 centiméter 
kategóriában szerezte 
meg az első helyet.

– Nagy sikernek tartom az első 
helyezést, főleg azért, mert 11 éve 
foglalkozom testépítéssel, de 
nincs edzőm, egyedül készülök 

fel a megmérettetésekre – mond
 ta Nagy Márton. – Videofelvéte
lekről tanultam meg, hogyan 
kell helyesen pózolni, miként 
csinálták ezt a testépítők koráb
ban, milyenek a mai trendek. Ez 
nagyon fontos a ver  senyeknél, 
hiszen hiába kellően izmos 
valaki, ha ezt nem tudja bemu
tatni, nem lehet eredményes.

A fiatalember elmondása sze
rint a versenyeken az izomtö
meg, a megfelelő szálkásság, 
az arányosság, a szimmetria és 
a versenyzőről kialakult összkép 
határoz a helyezéseknél.

– A naturális testépítésben 
hiszek, a megfelelően összeállí
tott étrend, táplálékkiegészítők 
és rengeteg edzésmunka szüksé
ges a legjobb forma eléréséhez. 
Az utóbbi 4–5 hónapban min
den nap edzettem, enélkül nem 
lett volna meg a világbajnoki 
cím – tette hozzá Nagy Márton.

A sportoló célja, hogy eljus
son a 2018as naturál testépí tő 
olimpiára, amelyet évről évre 
Las Vegasban rendeznek. Eh 
hez az Elit Tour versenyeken 
kell megfelelő számú pontot 
összegyűjteni.

Első lett a testépítő

Nagy Márton 11 éve foglalkozik testépítéssel, a versenyekre edző nélkül készül fel

A soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társasága 
június 30-án, pénteken 15 órától teniszjátékra hívja mind-
azokat, akik egyszer ütőt fogtak a kezükbe, továbbá a Lö-
vér Sportcentrumba vár minden szórakozásra vágyó öreg-
diákot erre a programra.
A „menők” 6-os szetteket játszanak, a többiek pedig any-
nyit, amennyit bírnak. A torna győztese egy évig őrizheti 
a Szalay Csaba öregdiák által felajánlott vándordíjat, egy 
boroskancsót.

Öregdiákok tenisztornája

A soproni színeket  
Balogh Júlia képviseli  
a Kínában rendezett vb-n
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!›

A hét mottója:

„Elmúlhatunk, de 
cselekedeteink 
nem tűnnek el 
nyomtalanul, 
örökké élnek 

az örökké tartó 
eredményekben 

és követ kez-
ményekben. 

Vándorok vagyunk, 
de lépteink nyomát 

nem fújja el 
a szél, semmi sem 
történhet, ami nem 
a múlt következése 

lenne, hiszen 
a jövő is csak a múlt 

folytatása.”

Jules Verne francia író 

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Jules Verne:  
Kétévi vakáció

Egy jó nevű Új-Zéland-i 
nevelőintézet tizenöt, 
vakációra készülődő 
növendékével a fedél-
zetén éjszaka elszabadul 
a kikötőből a „Sloughi” 
nevű vitorlás. Az ál-
mából felébredő gye-
rekek hajóját az orkán 
játékszerként sodor-
ja a messzeségbe. Két-
heti orkán űzte hányó-
dás után a megrongá-
lódott hajó egy lakatlan 
szigeten ér partot. A baj-
ban gyorsan összeková-
csolódott kis közösség 
hosszas tartózkodásra 
rendezkedik be a szige-
ten. Nyári vakációjuk 
két  évire nyúlik, miköz-
ben rengeteg férfipró-
báló kalandot élnek át.

›

325 évvel ezelőtt, 1692-ben 
hunyt el Natl Lipót, Sop-
ron jegyzője, a belső ta-
nács tagja, aranysarkantyús 
lovag. 1630-ban született.  
Forrás: Péter László: Nátly 
József 1801–1871.

75 évvel ezelőtt, 1942-ben 
avatták fel a Sas téri díszkutat. 
Forrás: Szabó Jenő: A Sop-
roni Városszépítő Egyesület 
története (1864–1946), Sop-
roni Szemle, 37. évfolyam.

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

Ez történt 
Sopronban

Az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium az elmúlt tan
évben immáron negyedik alka
lommal vett részt az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma támo
gatásával két Határtalanul 
projektben. 

Az egészségügyi pályázat 
programjában az iskola két 10. 
évfolyamos osztálya és a duna
szerdahelyi egészségügyi közép
iskola diákjai vettek részt tartal
mas közös munkában, és bete
kintést nyertek a szakápolás 
rejtelmeibe. A Tudóstár projekt 

keretében a 9. évfolyamos gim
náziumi osztály és a székely
udvarhelyi Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kol
légium 10. osztálya vett részt; 
összesen hetven tanuló és hét 
tanár működött közre a pályázat 
megvalósításában.

Kirándulás határtalanul

Kodály Zoltánt ünnepelte a soproni Kórus Spontánusz. A közgazdaság-
tudományi kar aulájában az elmúlt héten megtartott emlékkoncertre 
a Spontánusz korábbi tagjait és a városi kórusok énekeseit is meg -
invitálta. Önfejlesztést is tartogatott a kórus számára a hétvége: négy 
napon át ifjú karnagyokat láttak vendégül az énekesek, akik Kocsis-
Holper Zoltán útmutatásait követve fejleszthették technikai tudásukat és 
vezetői készségeiket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Soproni Egyetemen a Simonyi Károly Műszaki, 
Faanyagtudományi és Művészeti Karral kezdődtek el a dip-
lomaosztó ünnepségek. A nyilvános kari ülésen 95 végzős-
nek adták át a diplomáját, illetve nyelvvizsga hiányában a ta-
núsítványt. A végzett hallgatók közül 74-en alapképzésben, 
hárman szakmérnök és felsőoktatási szakképzésben, 18-an 
mesterképzésben szerezte meg a végzettséget igazoló do-
kumentumát. A Benedek Elek Pedagógiai Karon alapképzés-
ben 199, felsőoktatási szakképzésben 25, mesterképzésben 
21, szakirányú továbbképzésben 23 fő végzett. Az erdőmér-
nöki karon alapképzésben 9, mesterképzésben 37, doktori 
képzésben 8 hallgató tett záróvizsgát. A Lámfalussy Sándor 
Közgazdaságtudományi Karon alapképzésben 26, felsőokta-
tási szakképzésben 73, mesterképzésben 27, szakirányú to-
vábbképzésben 53 fő, doktorképzésben 4 fő tett záróvizsgát.

Egyetemi diplomaosztó

Bábszínház, zongoramuzsika, soproni borok
június 26. és július 1. között

a Liszt központ épülete előtt.

Zongoristák:
Gayer Mátyás, Kónyai Tibor, Pozsár Máté,
Szabó Máté, Varga Gábor, Váradi Albert

Borászatok, vendéglátók:

www.prokultura.hu

A borkóstolás és a programon való részvétel díjtalan.

Liszt Terasz
A VOLT Fesztivál ideje alatt,

mindennap 1 5 órától

Az Eötvös diákjai Székelykeresztúron, Petőfi körtefájánál

MUNKATÁRSUNKTÓL

Muzsika és ének hangja töltötte be szom-
baton délután és este a Várkerületet: a Sop-
ron zenél keretében három színpadon tucat-
nyi helyi és városi kötődésű vidéki zene-
kar mutatkozott be a nagyközönségnek.

A délután kezdődött és az estébe 
nyúlt rendezvényen minden 
helyszínen sok zenekedvelő 
tűnt fel, örömmel és nagy taps
sal fogadta a fellépő zenésze
ket. A várkerületi rendezvény 

nagyszínpadán dr. Simon Ist
ván köszöntötte a résztvevő
ket, egyúttal örömét fejezte ki, 
hogy ilyen sokan látogattak ki 
a programra. Gratulált a szerve
zőknek, hogy egy ilyen remek, 

több generációt is megmoz
gatni képes programot állítottak 
össze. – A ze  ne mindig is jelen
tős szerepet töltött be az embe
rek életében, hiszen az érzelmek, 
a gondolatok kifejezésének ez 
a formája úgy képes bemutatni 
azokat, hogy a szív mellett a lel
ket is képes elérni, legyen szó 
bármely zenei műfajról – hang
súlyozta az alpolgármester.

– Úgy véljük, a rendezvény 
elérte célját, jól sikerült a fiatal 
tehetségek bemutatkozása és 
az idősebb, rutinosabb együt

tesek fellépése is – mondta el 
a Soproni Témának Hoffer Péter 
szervező. – Hatalmas energiák 
mozdultak meg a színpadon 
és a közönség soraiban is. Igazi 
utcazenei fesztivál is volt, ami
kor soproniak játszottak sopro

niaknak; a zene minden korosz
tályt megérintett!

A nap végén soproni fiatalok 
és soproni zenészbarátok a legen
dás The Rolling Stones zenekar 
dalait mutatták be saját elkép
zelésük szerint – nagy sikerrel.

Dallamok a Várkerületen

IRÁNY A VOLT!
Az utcazenélésen résztvevő zenekarokat kuponokkal támo-
gathatta a közönség, amelyeket a belváros különböző ven-
déglátó egységeiben való fogyasztásért cserébe lehetett be-
szerezni. A legtöbb kupont összegyűjtő zenész, illetve zene-
kar jutalma pedig fellépés a VOLT Fesztiválon.

FOTÓ: BETUKER BOTOND FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kodály-emlékkoncert
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 16-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széche-
nyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 7-i rejtvényünk megfejtése: …nevét Juno római istennőről kapta. Szerencsés megfejtőnk: Kocsis László, Sopron, 
Bartók Béla u. 5. Mai rejtvényünk megfejtése Andók Veronika Vakáció című verssorának kezdő sorai.

Keresztrejtvény

AZ EDZETLENEK  
EDZÉSE 

A sport, a fizikai tréning jó 
és egészséges, de… Ha je-
lentősen elhízott, ma  gas-
vér nyomás- vagy cukorbe-
teg, esetleg – ne adj’ isten 
– tartósan dohányos volt, 
akkor a sport megkezdése 
vagy újrakezdése előtt el-
engedhetetlen a biztonsá-
ga érdekében egy korrekt 
egészségi állapotfelmérés. 
Persze ilyenkor is fokozato-
san kell felépíteni az edzés-
tervet, különben… 
Különben pontosan úgy jár, 
mint az, aki tisztázta egész-

ségi helyzetét (és minden 
O.K), de… edzetlen és fo-
kozatosság nélkül, egyik 
napról a másikra, fel és le 
megmássza az Alpok leg-
keletibb kétezres csúcsát 
(Schneeberg). 
Nem titkolózom tovább. 
Úgy jár, mint én. Nemcsak 
kipurcan, de akár károsítja 
izomzatát, veszélybe sodor-
ja önmagát.
Legyen okos! Tanuljon más 
kárából, de azért fokozato-
san sportra fel!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

JÚNIUS 28. – JÚLIUS 4.

Június 28.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 29.,  
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.  

99/505–469

Június 30.,  
péntek

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Július 1.,  
szombat

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Július 2.,  
vasárnap

PatikaPlus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Július 3.,  
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Július 4.,  
kedd

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

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

›

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk égető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sán-
dor sorai a város himnuszában. Vallják ezt 
azok is, akik már nemzedékek óta itt élnek, 
s azok is, akik elszakadtak Soprontól.

Dr. Hoffmann János Ottó vas
diplomás jogász 1951ben kapta 
kézhez diplomáját az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Karán. 
Több mint negyven évig dolgo
zott az Épületasztalosipari és 
Faipari Vállalatnál mint kereske
delmi osztályvezető, majd jog
tanácsos, később pedig a SOFA 
igazgatótanácsnak volt a tagja 
73 éves koráig.

– Hans Hoffmann dédnagy
apám földmérő mérnök volt az 
Osztrák–Magyar Monarchiában, 
és mint ilyet gyakran helyez
gették a birodalomban – tekint 
vissza felmenői kapcsán a tör
ténelmi múltba dr. Hoffmann 
János Ottó. – Lehet, hogy éppen 
ezért született mind a nyolc gyer
meke másutt, egy biztos, hogy 
nagyapám, aki szintén a Hans 
keresztnevet kapta, Bécsben látta 
meg a napvilágot. Nagyapának 
elegáns kávéháza volt Bécs belvá
rosában, három biliárdasztallal, 
ami ritkaság volt abban az idő
ben. Ez volt az úgynevezett bol
dog békeidő, Ferenc József szava
ival élve: „Minden nagyon szép, 
minden nagyon jó, mindennel 
meg vagyok elégedve”.

Dr. Hoffmann János Ottó 
nagy    szüleire sajnos nem volt 
igaz a császár és király optimista, 
derűlátó mondata, ugyanis 
mindketten fiatalon, a harmin
cas éveik derekán haltak meg, így 

ifjabb Hans Hoffmann kisgye
rekként árván maradt. Nevelé
sét nagynénje, Fanny Hoffmann 
vette át, aki kiváló koloratúrszop
rán operaénekes volt, karrierje 
csúcsán Európa szinte minden 
jelentős operaszínpadán fel
lépett, Szentpétervárt is bele
értve. – A színpadtól visszavo
nulva apámmal együtt Sopron
ban telepedtek le, ugyanis itt élt 
a nővére, Walburga, aki Johann 
Lorenznek, a Szent Mihály
templom neves karnagyának 
volt a felesége, Fanny nagyné
ném pedig a soproni zeneiskola 
első énektanárnője lett. Apám 
és Fanny tante a Szent Mihály 
utca 8ban laktak, ahová tanítvá
nyok is jártak énekórákra, köztük 
egy gyönyörű hangú lány, Perl 
Erzsébet is, akit Elsaként ismer
tek és a Posch család leszárma
zottja. Talán mondanom sem 
kell, hogy ő lett az én édesanyám. 
Édesapám tanulmányait befe
jezve egy bankban helyezkedett 
el, majd a gazdasági világválság 
bankcsődjeit követően pályát 

váltott és Kuncz Ottó soproni 
szénnagykereskedőnél dolgo
zott, azonban hamarosan önál
lósította magát, és a Csengery 

utcában megnyitotta a Hoff
mann János Szénnagykereske
dést, ahol még én is segédkeztem 
joghallgató koromban.

CSALÁDI HÁTTÉR: Hoffmann János Ottó 1927-ben született Sopronban. 
Édesapja előbb banktisztviselő, majd később saját szén- és fanagykereske-
dés tulajdonosa volt Sopronban. Édesanyja kiváló énekes, a bécsi Steineder 
professzor tanítványa volt gyönyörű drámai szoprán hanggal, de fontosabb 
volt számára a család, mint az énekesi karrier. Felesége könyvelőként dol-
gozott a Soproni Sörgyárban. Ottó fia édesapjához hasonlóan jogot vég-
zett, műkereskedelemmel és ehhez kapcsolódó oktatással foglalkozik.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Hoffmann János Ottó családja fordulatos életutat járt be

A vasdiplomás jogász

Dr. Hoffmann János Ottó FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Program 2017. július

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában és online. – www.barlangszinhaz.hu

Július 7., 8. 20.00
NABUCCO
Opera olasz nyelven / Kassai Állami Opera
Verdi egyik legnépszerűbb operája, melynek kórusdala a szabadság himnuszává 
vált, s máig az egyik legkedveltebb kórusmű.

Július 9. 20.00
QUEEN-REAL JAZZ Budapest Jazz Orchestra
Magyarország első számú dzsesszzenekara egyedüliként a világon öltözteti 
dzsesszes köntösbe a legendás Queen együttes dalait. A produkcióhoz nem 
kisebb neveket nyertek meg, mint Wolf Katit, Csordás Leventét és Kocsis Tibort. 

Július 14. 20.00
HERNÁDI PONT
Hernádi Judit önálló zenés estje
Orlai Produkció
Mint tudjuk, jöhet egy pont… és jön Hernádi Judit!

Július 15. 20.00
EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT
Komédia zenével / Orlai Produkció
Kezdődik a Beatle-mánia! A nagy londoni sikerszéria után most hozzánk is 
megérkezett.

Július 16. 20.00
UDVAROS DOROTTYA
Lemezbemutató koncertje
Bereményi Géza szövegei ezúttal is a férfi-nő viszony finom árnyalatait vizsgálják. 

Július 21., 22. 20.00
CIGÁNYPRÍMÁS
Operett magyar (07.21.) és német (07.22) nyelven
Főszerepben: Szolnoki Tibor (Jászai-díjas) és Sövegjártó Áron

Július 23. 20.00
A SZŐKE CIKLON
Zenés akcióvígjáték / Játékszín (Budapest)
Főszerepben: Őze Áron, Földes Eszter, Szerednyey Béla / Kerekes József, 
Pusztaszeri Kornél, Csonka András

Július 28., 29., 30. 20.00
GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
Omega musical / ExperiDance Production
A RaM Colosseum színpadán nagy sikerrel bemutatott musical, 24 ExperiDance 
táncművésszel és 20 szenzációs Omega slágerrel!

KÓCZÁN BÁLINT

Rita Ora többéves 
szünet után vissza-
tért, és nem is akár-
hogy: a Your Song 

egy habkönnyű pop, amelynek 
készítésében a slágergyáros Ed 
Sheeran segített. Az elbű-
völő énekesnő idén 
a Szigeten is fellép!

Rita Ora Calvin Harrisszel való 
szakítása után dal és pasi nél
kül maradt, azonban nemrég 
újult erővel, magabiztosan tért 
vissza, és egy roppant sláger
gyanús számmal lepte meg 
a rajongóit.

Az énekesnő tavaly ősszel 
szerződött le az Atlantic 
Recordshoz, és pár hete 
kezdte el beharangozni az 
új felvétel és új lemez meg
jelenését. Rita ele
menként, lépésről 
lépésre építette 
újra magát és 
zenei stílusát. 
– Ti  zenkilenc 
évesen adtam 
ki az első leme
zemet. Sok 
minden vál
tozott azóta. 
Az új albu
m o m  s ok 
mindenkit 
sokkolni fog 

majd. Meg fognak lepődni, hogy milyen érzelmeim, 
indulataim vannak! Nem hiszem, hogy az emberek 
ismernének. Persze, látnak képeken vagy a TVben, 
de az nem én vagyok – nyilatkozta Rita.

A vadonatúj dal szerzői igazi nagyágyúk: a slá
gerlisták élét hónapok óta birtokló Ed Sheeran, 
illetve a One Directionnel, Demi Lovatóval és 
Shakirával is együtt dolgozó Steve Mac.

Rita ezt mesélte a közös munkáról: – Imádtam 
Eddel és Stevevel dolgozni, hihetetlen 

volt az ötleteimet a világ két legte
hetségesebb szerzőjével megva

lósítani. Eddel tiniként ismertük 
meg egymást és azóta barátok 
vagyunk, tényleg fantaszti
kus, hogy együtt írhattuk meg 
ezt a dalt. 

Rita nemcsak tehetséges éne
kesnő, hanem elbűvölő jelenség 
is, aki az elmúlt években számos 

különböző, reflektorfénnyel borí
tott területen kipróbálta magát: 

zsűriként és mentorként a brit 
Voice és XFaktor műsorokban, szí

nésznőként a Szürke 
ötven ár  nyalata triló

giában, tervezőként 
az Adidas Originals 
kollekciói mögött 
és szupermodell
ként a Rimmel 
és a Tezenis pla 
kátjain.

Óriási boldog
ság a rajongók 
számára, hogy 
augusztus 12én 
élőben is láthat
ják az énekesnőt 
a Sziget nagyszín
padán.

Egyre több helyre hívják a sop
roni Black in Rock csapatát. 
A fi   atal tehetségekből álló banda 
most épp új énekest keres, de 
közben már készül a nyári 
fellépésekre.

– A zenekart azzal a céllal hoz
tuk létre, hogy megpróbáljunk 
valami maradandót alkotni, és 
persze a saját szórakozásunkra 
is csináljuk – mesélték a soproni 
és környékbeli fiatalok a Black 
in Rock meglapításáról. Az Őri 
Sebestyén (bass), Csukovits 
György (solo), Németh Vanessa 
(vocal), Kovács Kristóf (drum) és 
Kassai Ádám (solo) alkotta csa
pat a magyar klasszikus heavy 
metal műfajt képviseli. – Nagy 
hatással volt ránk a Pokolgép, 
a Megadeth, a Metallica, az 

Iron Maiden, a Kalapács, ők 
a leg  jelentősebb bandák, akikre 
felnézünk.

A széchenyis, berzsenyis és 
handleros diákok hetente egy 
alkalommal jönnek össze pén
tekenként, és általában két órát 
próbálnak. Tudják, lehetne 
ez több is, de jelenleg ennyi 
fér bele az idejükbe a tanu
lás mellett. Számukra a zene 
a kikapcsolódás.

A Black in Rock jelenleg tag
csere előtt áll, énekesük helyére 
keresik az utódot. – A nyári fel
lépések kapcsán annyit tudunk 
mondani, hogy koncertezünk 
majd Sopronban és a környé
ken. Balfon már több rendez
vényen felléptünk korábban – 
zárták a fiatal zenészek. 

Rita Ora visszatért Tagcsere előtt 
a Black in Rock

FILMES HÍREK

Matt Damon  
összemegy

Volt már akcióhős, hős-
szerelmes és közép-
kori kalandor, legújabb 
filmjében pedig ösz-
szement Matt Damon. 
A Down sizing című víg-
játék sci-fibe oltott tár-
sadalmi szatíra Alexan-
der Payne rendezésé-
ben: ebben Damon és 
felesége alsó-középosz-
tálybeli polgár, aki nehe-
zen jön ki a jövedelmé-
ből. Egy norvég tudós 
ta  lálmányának köszön-
hetően néhány centisre 
kicsinyítik őket, így már 
fillérekből is luxuséletük 
lehet, és csatlakozhatnak 
a mikroemberkék vidám 
közösségéhez.

Gyereket akar 
Kirsten Dunst

Elege van Hollywood-
ból, gyereket akar és pi-
henni szeretne Kirsten 
Dunst. A színésznő ed-
dig egész jól elvolt kar-
rierje építgetésével, ám 
minden megváltozott, 
amikor keresztanya lett. 
– Eszembe sem jutott, 
hogy szülnöm kéne, 
amíg kezembe nem 
adták a keresztlányo-
mat – me  sélte Kirsten. 
– Hirtelen belém hasí-
tott, hogy én is szeret-
nék egy ilyen kicsit.

›

Ütős dallal jelentkezett az 
egyik legismertebb brit csapat, 
a Muse. A rockbanda még 2015
ben mutatta be hetedik stúdió
albumát Drones címmel, amely 
huszonegy országban nyitott 
a slágerlisták élén, beleértve 
az Egyesült Államokat is. A le 
mez meghozta a Muse második 
Grammydíját a legjobb rock  al 
bum kategóriában, de a ze  nekar 
már korábban is rengeteg díjat 
bezsebelt, így méltán nevezhet
jük a szakma egyik legelismer
tebb formációjának.

A Matt Bellamy, Dominic Ho 
ward és Chris Wolstenholme 
alkotta trió nemrég úgy döntött, 
hogy egy igazán komoly dallal 
tér vissza 2017ben. A Dig Down 
az egység és túlélés témáját járja 
körül: még a legelveszettebb 
helyzetekben is küzdeni kell.

– Amikor ezt a dalt írtam, 
megpróbáltam ellenállni annak 
az általános pesszimizmusnak, 
amely a világunkat átjárja, és 
optimizmust csempészni a nap
jainkba. Erőt adni az embereknek, 
hogy küzdjenek az álmaikért, 

mert egyenként is meg tudjuk 
változtatni a világot! – nyilat
kozta Bellamy a szerzeményről.

Az új számhoz látványos videó 
is készült, amelyet Lance Drake 
rendezett, főszereplője pedig 
Lauren Wasser, egy amputált 
lábú modell. – A szám a túlélés
ről és az esélytelenek győzelmé
ről szól. Amikor meghallottam, 
tudtam, hogy egy akciódús kli
pet szeretnék hozzá forgatni. Egy 
éve hallottam Laurenről, azóta 
tervezem, hogy dolgozom vele 
– mesélte a rendező.

Muse-dal a túlélésről

Egészen más irányba viszi el az új Jurassic 
World történetét A. J. Bayona rendező, mint 
amire a nézők számítanak – árulta el Chris 
Pratt, a film főszereplője. A spanyol rendező 
készített már kultikus horrort (Az árvaház), ka-
tasztrófafilmet és horrorfantasyt, és eredetileg 

ő vezényelte volna a Z világháború 2-t is, de 
nem tudott nemet mondani a Jurassic World 
producereinek. Pratt szerint Bayona újfajta vi-
zualitást és mélyebb érzelmeket is hoz a pro-
dukcióba, mint a franchise korábbi filmjeiben 
megszoktuk.

Rémisztőbb Jurassic World


