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Aligha akad, aki ne 
ismerné Jennifer Lopezt. 
A szépséges éne-
kesnő nemrég újabb 
slágervárományos dallal 
robbantott a zenei pia-
con, méghozzá spanyol 
nyelven. A Ni Tú Ni Yo 
című kislemezt nagyon 
várta a közönség. 

Rongálások 
városszerteLackner-iskola: 40

40 éves fennállását ünnepli az intézmény 

Több száz felnőtt és gyerek, huszonkét sportegyesület, huszonhat sportág – már első  
alkalommal nagy sikere volt a Sportolj Sopron! rendezvénynek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron sportolt

A 120 éves Soproni Képzőművészeti Társaságnak nyílt jubileumi 
kiállítása szombaton a Liszt-központ Munkácsy-termében, 
ahol 36 kiállítóművész 80 alkotása tekinthető meg.

J.Lo nagy 
dobása

Bányásznap 
Görbehalmon

Szeptember első hétvégéjén az or szá -
gos bányásznaphoz kapcsolódva 
rendezte meg a Görbehalmi Bányászati 
Hagyományőrző Egyesület az ünnepséget.

Újabb vandalizmus Sop-
ronban – ezúttal az Er-
zsébet-kert játszóesz-
közei estek áldozatul, 
így több játékot le kellett 
szerelni. Tavasszal a ze -
nepavilon és a sörkert 
lé   ceit is megrongálták, 
nyár végén pedig a bal  -
fi nemzeti történelmi és 
irodalmi emlékhelyen 
okoztak kárt ismeretle-
nek. Az önkormányzat 
200 ezer forint nyomra-
vezetői díjat ajánl fel an-
nak, aki érdemi informá-
cióval segíti a rend-
őrség munkáját. 
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Jubileumi tárlat
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ÖNKORMÁNYZATI REFERENSI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Jogász vagy közszolgálati felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 

összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

A munkakör fő tartalma:
• A külterületi ingatlanok adásvételéről és haszonbérletéről szóló szerződések hirdetményi úton történő 

közlésével kapcsolatos feladatok ellátása.
• Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, településrészi önkormányzatai, valamint Sopron 

Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai munkájának segítése, az ülések előkészítésében, 
lebonyolításában, a döntések feldolgozásában való közreműködés.

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.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Szekendyné Unger Éva önkormányzati csoportvezetőtől a 99/515–115-ös hivatali 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Önkormányzati referens”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. szeptember 30-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.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

BERTHA ÁGNES

Sopron-
ban évszá-
zadok 
óta béké-

sen megfér egymás 
mellett több vallási 
közösség és temp-
lom. Sorozatunkban 
bemutatjuk a város 
templomait, törté-
netüket, érdekessé-
geiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, 
valamint terveiket.

Előző lapszámunkban bemu-
tattuk a soproni zsidóság rövid 
történetét és az első közösségi 
zsinagógát. Az Új utca azonban 
nem csak egy zsinagógát rejtett 
évszázadokig…

– Nemcsak Magyarországon, 
de Európában sem nagyon for-
dul elő az, hogy egy utcában 
két zsinagóga épült, ráadásul 
nagyjából egy időben; legköze-
lebb ilyenre Spanyolországban 
látunk példát – mondta el Tárká-
nyi Sándor műemlék-felügyelő. 

A közösségi zsinagóga 1300 
körül épült fel, a városi levéltár 
iratai között pedig találunk fel-
jegyzést a tehetős „Izrael soproni 
zsidó” bankárról, aki 1350 körül 
a mai Új utca 11. számú ház udva-
rán magánzsinagógát építtetett. 
A közösségi zsinagógához hason-
lóan a két boltszakaszos, gótikus 

Új-Zsinagógának is 6×9 méte-
res az alapterülete, itt azonban 
külön női imatermet nem épí-
tettek, az asszonyok egy rácsos 
ablakon benézve követhették 
a szer  tartásokat. A zsinagóga 

azon  ban rövid ideig, alig 90 évig 
szolgált szakrális helyként. 1440-
ben elkezdődött a várfalak felújí-
tása, és az Új utcai zsidó ingatla-
nok erőszakos elvételével kárpó-
tolták azokat, akiknek a házait 

a várfal mellett kisajátították. 
A ma  gánzsinagógát a következő 
években lakóépületté alakították 
át, majd eredeti funkciója több 
mint fél évezredre elveszett. 
1955-ben Riedlmayer Gyula épí-
tész fedezett fel az Új utcai épü-
let hátsó traktusában egy bor-
dás keresztboltozattal fedett 
helyiséget, melyről 1957-ben 
a Sedlmayr János építészmér-
nök és Szakál Ernő kőszobrász 
vezette kutatás bebizonyította, 
hogy zsinagóga volt. Az Új utcai 
épületrészben 1960-ban nyílt 
kiállítás a soproni zsidóságról, 
amely közel tíz évig, a szomszé-
dos Ó-Zsinagóga helyreállításáig 
működött. Az Új-Zsinagóga fel-
újításának második üteme 1993-
ban indult, ekkor a Szent György 
utca 14. hátsó épületének bon-
tása után az imaház keleti fala 
is „kiszabadult”, továbbá meg-
nyitották a zsinagóga eredeti, 
északi bejáratát is. A belső térben 
a Tóra-fülke keretezésének köveit 
is feltárták és rekonstruálták, az 
eredeti bima (felolvasó állvány) 
helyére pedig fapódium készült.

2014-ben nyílt meg az Új- Zsi -
nagógában az Elfeledett sop-
roniak kiállítás Tárkányi Sán-
dor rendezésében, amely már 
állandó tárlatként várja a látoga-
tókat. – Eddig is segítették a mun-
kánkat diákok – tette hozzá az 
építész –, az idei tanévtől pedig 
széchenyis tanulók 45 perces tár-
latvezetést tartanak diákoknak, 
ezért várjuk diákcsoportok, osz-
tályok jelentkezését.

A templomok története, rejtett és látható kincseik

Zsinagógából kiállítóhely

Az Elfeledett soproniak kiállítás az Új-Zsinagógában

PLUZSIK TAMÁS

Augusztus utolsó napján tar-
totta tanévnyitó ünnepségét 
a fer  tőszéplaki Széchényi Ferenc 
Általános Iskola. A tanévnyitó 
keretében adták át az iskola két 
kiváló diákjának, Simon Niko-
lettnek és Szalai Mórnak a Mik-
lós Horváth István kezdemé-
nyezésére létrejött alapítvány 
Pokker-díját.

– Büszkék lehetnek a díjazot-
tak, Nikolett és Mór, akik a 37. és 
38. Pokker-díjasok, de ugyanígy 
büszkék lehetnek a szülők és 

természetesen az iskola peda-
gógusai is, akik eredményesen 
adták át tudásukat tanítványa-
iknak – fo  galmazott a díjat átadó 
Barcza Attila, Sopron önkor-
mányzati képviselője, városi 
tanácsnok, az iskola egykori 
diákja. – Ez a tanévnyitó egyúttal 
alkalmat kínál arra is, hogy szív-
ből kívánjam Önöknek, kedves 
szülők, hogy gyermekeik meg-
találják helyüket a tanulásban, 
a munkában, az életben, hogy 
Fertőszéplakon minél több olyan 
ember éljen, aki a jövő Pokker 
Jánosa lehet majd!

Pokker János-
díjas diákok

POKKER JÁNOS (1847–1938) fertőszéplaki születésű kiváló 
ács- és építőmester, akinek munkássága túlnyúlt szülőfaluja 
határán. A Sopronban élő Miklós Horváth István mérnök–ta-
nár, a Pokker János Alapítvány létrehozója és kuratóriumának 
vezetője az ő unokája. A díjat azok a diákok kapják, akik az ál-
talános iskolai vagy építőiparral kapcsolatos középfokú, fel-
sőfokú tanulmányaikat kitűnő eredménnyel végezték–végzik.

Barcza Attila, Simon Nikolett, Szalai Mór és Miklós 
Horváth István (balról jobbra) FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Szeptember elejével elkezdődött az iskola, 
de a nagy rohanásban ne feledkezzünk meg 
arról, hogy ilyenkor sok kisdiák egyedül köz-
lekedik! Beszélgessünk el gyerekeinkkel arról, 
hogyan óvhatják meg magukat az utakon!

Itt az ősz, és vele együtt a korai 
sötétedés is. Az iskolából vagy 
a délutáni különóráról haza-
felé tartó gyerekek biztonságára 
nemcsak az autósoknak kell job-
ban odafigyelniük, sokat tehe-
tünk értük, ha elbeszélgetünk 
velük a biztonságos közlekedés 
alapjairól. – Azokra a gyerekekre 
kell legjobban odafigyelni, aki-
ket az előző iskolai évben még 
a szülők fuvaroztak reggelente 

és délután, hiszen nekik meg kell 
szokni, hogy most már maguk 
felelősek a biztonságukért 
– mondta el a Soproni Témának 
Babelláné Lukács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. 
– A boltokban pár száz forintért 
lehet vásárolni fényvisszaverő 
eszközöket. Ha a gyerek egyedül 
köz  le  kedik, érdemes beszerezni 
néhányat, ezek nagyban meg-

növelik a láthatóságot. A sisak 
és a lát  hatósági mellény szin-
tén fontos tartozék, ha a gyerek 
kerékpárral közlekedik.

Babelláné Lukács Katalin be -
szélt arról is, hogy ha autózunk, 
az őszi, megnövekedő forga-
lomban a biztonsági öveket se 
felejtsük el bekapcsolni. – Bal-
eset sem kell, elég egy hirtelen 
fékezés, és a kisgyerek, ha nincs 
bekötve, hatalmasat tud esni. Ha 
késésben is vagyunk, és minden 
perc számít, akkor is igyekez-
zünk pár másodpercet szakítani 
erre, higgyék el, megéri! Tartsuk 
szem előtt magunk és mások 
testi épségét, és inkább indul-
junk el időben! Ha ez nem sike-
rült, inkább késsünk, de a család 
épségben érkezzen meg!

Iskolakezdés: figyeljünk 
gyermekeink biztonságára!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A biztonsági öveket sose felejtsük el bekapcsolni a gyerekeken sem! 
FOTÓ:ILLUSZTRÁCIÓ
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GYŐRI-VARGA NÓRA 

Valójában nem is 
vitamin, hanem hor-
mon, napfényből 
képződik, táplál-
kozással a szüksé-
ges mennyiségnek 
csupán 5 száza-
léka vihető be. Írá-
sunk középpontjá-
ban a D-vitamin áll.

A nyári hónapok végével egy -
re kevesebb a napsütéses órák 
száma, mely ősszel, majd té  len 
még tovább csökken. A nap -
fény ritka jelenléte miatt a ma  -
gyar lakosság mintegy 95 szá-
zaléka tél végére D-vitamin-
hiányos. – A D-vitamin – ami 
nem is vitamin, hanem hor-
mon – szinte kizárólag nap-
fény által képződik – magya-

rázta dr. Nábrádi Sándor, 
a Sop    roni Gyógyközpont trau-
matológiai–ortopédiai osztá-
lyának adjunktusa. – Bármit 
eszünk, nem tudjuk fedezni 
az ajánlott napi mennyisé-
get – átlagos magyar vegyes 
étrenddel mindössze 4–5 szá-
zaléknyit tudunk bevinni a szer -
vezetünkbe. Magyarországon 
naponta 15–30 perces (az UV-B 

sugárzás erősségétől függően), 
az arcot és a fedetlen végtago-
kat érintő direkt napsugárzás 
szükséges a megfelelő D-vita-
min-képzéshez. Ez a 15–30 perc 
elegendő, ha egész nap ér min-
ket a napsugár, akkor sem ter-
melődik több D-vitamin – túl-
adagolni pedig nem lehet.

A szakember kiemelte, 
a ja        va  soltnál nem hosszabb, 
a test  felszín 15 százalékát érintő 
„napozás” nem növeli a bőrrák 
kockázatát, ugyanakkor káros 
lehet, ha 15–30 percnél tovább 
védelem nélkül süttetjük ma -

gunkat. Fontos tudni azt is, hogy 
nem képződik D-vitamin, ha 
nem süt a nap és akkor sem, 
ha a napfény nem közvetlenül 
a bőrünket éri (például naptej 
alkalmazásakor, vagy ha ablak-
üvegen keresztül érkezik). – Mi -
vel Magyarországon késő ősztől 
kora tavaszig a napsugárzás nem 
elegendő a szükséges mennyi-
ségű D-vitamin termeléséhez, 
pótolnunk kell azt – folytatta 
dr. Nádbrádi Sándor. – Gyer-
mekek számára a naponta biz-
tonságosan bevihető mennyi-
ség 1000 NE (NE = nemzetközi 

egység), felnőtteknek 2000 NE. 
D-vitamin bármely gyógyszer-
tárban beszerezhető, szedése 

mindenkinek ajánlott, hiszen 
számos betegség kialakulását 
megakadályozhatja.

Tények és tévhitek a D-vitaminról
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Minden nap 15–30 perces, az arcot és a fedetlen 
végtagokat érintő direkt napsugárzás szükséges 
a megfelelő D-vitamin-képzéshez FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Dr. Nábrádi Sándor

MIÉRT ELENGEDHETETLEN A D-VITAMIN?
Többek között azért, mert fokozza a csontképzést, így gá-
tolja a csontritkulás kialakulását (mely hazánk lakosságá-
nak 10 százalékát érinti), de bizonyos daganatokét is (példá-
ul vastagbél- és emlőrák). Hatással van különböző hormo-
nok jó működésére, terhesség alatt pedig védi a magzatot. 
Fontos, hogy az anyatej D-vitamin-gazdag legyen, mert az 
újszülött csak általa juthat hozzá.

Az ágfalvi csata 96. évfordulójáról az elmúlt szombaton a he-
lyi Baracsi-emlékműnél emlékeztek meg. Beszédet mondott 
mások mellett Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere is. 
Ausztria államtanácsa néprajzi okokra hivatkozva 1918. nov-
ember 17-én bejelentette igényét az Őrvidékre (Burgenland 
magyar neve), amelyet a Saint Germain-i békeszerződés ne-
kik is ítélt, majd a trianoni békediktátum is megerősített. A há -
borút szintén vesztesként befejező Ausztria területgyarapo-
dása Magyarország kárára sokakat felháborított, akik közül 

többen csatlakoztak a Bethlen-kormány által titokban támo-
gatott irreguláris Rongyos Gárdához. Az 1921. augusztus 28-i 
első ágfalvi összecsapás során a benyomuló osztrák csend-
őrséget sikeresen megállították, és Robert Davyt, Burgen-
land kormánybiztosát is elfogták. Ágfalván ekkor 450 osztrák 
csendőr állomásozott, és szeptember 7-én azzal a tervvel álltak 
elő, hogy a kutakat elfoglalva kényszerítik ki Sopron átadását.
A kibontakozó tűzpárbajban hősi halált halt Baracsi László 
kecskeméti gazdalegény, akinek nevét Ágfalván utca őrzi. 

Tisztelgés az ágfalvi hősök előtt

EZ LESZ…
Véradások

Szeptember 6., szerda 8–14 óra,  
vérellátó intézet (Győri út 15.)
További időpontok
Szeptember 10., vasárnap 14–18 óra,  
bánfalvi fiókkönyvtár (Bánfalvi út 180.)
Szeptember 11., hétfő 8–12 óra, vérellátó intézet
Szeptember 12., kedd 8–14 óra, vérellátó intézet 

Koraesti hangversenybérlet 2017/18.
Szeptember 6. 18 óra, Liszt-központ 
Az Augsburgi Fiúkórus egyházzenei műsora

Neves kortárs galéria
Szeptember 6–7., szerda–csütörtök 10–18 óra,  
GYIK Rendezvényház
Kiállítás a Vándorfény Galéria anyagából

innoLignum Sopron
Szeptember 7–9., Novomatic-aréna 
Kilencedik alkalommal rendezik meg Sopronban  
az erdészeti és faipari szakvásárt

Van, aki forrón szereti
Szeptember 8–9., péntek–szombat 20 óra, 
fertőrákosi barlangszínház
Musical két részben a Pesti Magyar Színház előadásában

Szüreti napok
Szeptember 8–10., péntek–vasárnap, Várkerület

Coffee or Not (B) / TomChi koncert
Szeptember 8. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Életet az éveknek
Szeptember 8–11., péntek–hétfő, Hotel Szieszta
A nyugdíjas amatőr művészeti egyesületek, szólisták  
és barátainak soproni kulturális programja

Dj Bouge
Szeptember 9., szombat 22 óra  
Búgócsiga Akusztik Garden

Bánfalvi búcsú
Szeptember 9–10., Bánfalva, Hajnal tér

VI. Díszmadár-kiállítás
Szeptember 9–10. 10–18 óra, GYIK Rendezvényház

Koncertek a szabadban
Szeptember 10. 18 óra, Erzsébet-kerti Zenepavilon
A Juventus Koncert Fúvószenekar ad koncertet

Dr. Soós István előadássorozata
Szeptember 13., szerda 18 óra,  
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Dobó István pere – Az egri várvédő meghurcoltatása

PLUZSIK TAMÁS

A bányásznap előestéjén a Gör-
behalmi Bányászati Hagyo-
mány őrző Egyesület, a helyi Ön -
se gé lyező Egyesület, valamint 
a települési részönkor mányzat 
szervezésében a brenn  bergi bá -

nya történetének két legsúlyo-
sabb bányaszerencsétlenségére 
emlékeztek rokonok, ismerő-
sök és helybéliek a brenn  bergi 
temetőben. 

Megkoszorúzták az 1945. szep -
tember 13-án, illetve az 1946. 
január 23-án történt szén por-

rob   ba  nás összesen hu  szon két 
áldozatának emlékművét. Táp 
Lászlóné önkormányzati képvi-
selő, a rész  ön kor mányzat el  nöke 
virágcsokrot helyezett el a közel-
múltban elhunyt utolsó brenn -
bergi bányász, Kromp Ká  roly 
sírján, valamint megemlékez-

tek és fejet hajtottak a résztve-
vők az 1892-es bányaszerencsét-
lenség hat áldozatának sír   emléke 
előtt is. 

A megemlékezés szemerkélő 
esőben a Szent Borbála-szobor-
nál a bányászhimnusz eléneklé-
sével zárult.

Bányászbalesetekre emlékeztek

PLUZSIK TAMÁS

Szeptem-
ber első 
hétvé-
géjén az 

országos bányász-
naphoz kapcsoló-
dóan immáron nyol-
cadik alkalommal 
rendezte meg a Gör-
behalmi Bányászati 
Hagyományőrző 
Egyesület a bányász-
napi ünnepséget.

A bányásznap főszervezője és 
há  zigazdája ezúttal is a görbe-
halmi bányászati magángyűjte-
mény tulajdonosa, az egyesület 
alelnöke, Szigethi Sándor volt. 

A Hegykői Tűzoltózenekar 
mű  sora fogadta az érkezőket, 
majd az egyesület elnöke, dr. Er -
délyi Lajos főorvos köszöntötte 
a múzeum feldíszített udvarán 
összegyűlteket, akik között ott 
volt dr. Fodor Tamás polgármes-

ter, Táp Lászlóné önkormányzati 
képviselő, a részönkormányzat 
elnöke és Mágel Ágost önkor-
mányzati képviselő, a városfej-
lesztési bizottság elnöke is. 

Sikeres volt a Görbehalmi 
Szín  játszó Kör gyermektársu-
latának előadása: ők zenés, tör-

ténelmi életképekkel mutat-
ták be a bányászat kialakulá-
sát a brenn  ber  gi szénvidéken. 
Dr. Sze  mán Attila, a Központi 
Bá  nyá  szati Múzeum fő  mu ze-
ológu sa a „Jó szerencsét!” hagyo-
mányos bányászköszöntés tör-
ténetét mondta el, a Soproni 

Test  vé ri ség Néptáncegyüttes 
műsora pedig nagy sikert ara-
tott. Ahogy illik ilyenkor, mala-
cot is sütöttek, és a csendben 
szemerkélő eső sem riasztott 
el szinte senkit az éjfélig tartó 
utcabálról, melyen a zenét a Feki 
duó szolgáltatta.  

Bányásznap Görbehalmon

A Görbehalmi Színjátszó Kör gyermektársulata zenés, történelmi életképekkel 
mutatta be a bányászat kialakulását a brennbergi szénvidéken FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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The Thunder Tour

Dr. Molnár Ágnes: „Európában példa nélküli a gyermekétkeztetési program”

Könnyebb az iskolakezdés
HORVÁTH FERENC

Az iskolakezdés mindig izgalmas, de egy-
ben teher a családoknak. Éppen ezért a kor-
mány 2010-től számos eszközzel segíti őket, 
hogy minél kisebb költséggel járjon a gyerekek 
iskoláztatása – mondotta a Soproni Témának 
dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, akit 
a tanévkezdésről kérdezett szerkesztőségünk. 

– Érdemes számba venni, hogy 
mi is történt 2010 óta ezen a te -
rületen, annál is inkább, mert az 
átfogó programnak köszönhe-
tően a soproni családok is nyu-
godtabban és biztonságosabban 
készülhetnek a tanévre – kezdte 
a beszélgetést dr. Molnár Ágnes. 
– Már több mint egymillió gyer-
mek kap ingyen tankönyvet. Ez 
minden korábbinál több. Idén 
ősztől a kormány az 1–9. évfo-
lyamig terjesztette ki az ingye-
nességet. Vagyis minden általá-

nos iskolás és a négyosztályos 
gimnáziumok első évfolyama 
számára ingyenes a tankönyv. 
Ez gyermekenként átlagosan 
12 ezer forintos megtakarítást 
jelent. Egy kétgyermekes család-
nál ez a támogatás 35 ezer, míg 
egy háromgyermekesnél akár 
50 ezer forintos megtakarítást 
jelenthet. 

– Bővül a gyermekétkeztetés 
rendszere is? 

– Igen. Minden eddiginél töb-
bet fordítunk gyermekétkez-

tetésre is: jövőre 79 milliárd 
forintot. Ez a rendszerváltás óta 
a legnagyobb összeg és csaknem 
háromszorosa a 2010 előttinek. 
A kisgyermekek (a bölcsődések, 
óvodások) több mint 90 száza-
léka ingyen étkezik, és fontos 
tudni, hogy a rászoruló gyer-
mekek szülei a szünetekben is 
igényelhetik az ingyenes gyer-
mekétkezetést a helyi jegyzőnél. 
A kormány ezt teljes mértékben 
megtéríti. Ez az átfogó ingyenes 
gyermekétkeztetési program 
Európában példa nélküli. 

– Az iskolakezdést segítette, 
hogy a szeptemberi család tá-
mo gatási pénzeket már au gusz-
tusban megkapták a szü  lők.

– Valóban, a családi pótlék, 
a gyer  mekvédelmi segély (gyes) 
és a gyermeknevelési támoga-
tás (gyet) már augusztus végén 
megérkezett a családokhoz. Ez 
a kormányzati intézkedés is ab    ba 

a sorba illeszthető, hogy min-
dent elkövetünk annak érde-
kében, hogy az iskolakezdés ne 
okozzon feszültséget a családok 
költségvetésé-
ben. Itt emlí-
tem meg, hogy 
u g y a n c s a k 
nagy segítség 
több tízezer 
családnak az 
Erzsébet-prog-
ram. A nyári 
szünetben 26 
ezer gyermek 
nyaralhatott 
a Ba  latonnál, 
és idén össze-
sen 100 ezer 
gyermek vehe-
tett részt az Erzsébet-táborok-
ban. Egy másik segítség a szü-
lőknek, hogy 2018-tól az első – 
sikeres – nyelvvizsga költségét 
az állam állja.

– Sopronban és környékén 
– éppúgy, mint országszerte 
– jelentős iskolafejlesztések 
voltak, illetve vannak jelen-

leg is. Gon-
doljunk csak 
a tel  jesen fel-
újított Feren-
czy János ut  cai 
kollégiumra, 
a  L a c k     n e r -
iskolára vagy 
a fertődi Por   -
páczy-szak -
gim ná zi um ra! 

–  Fo n t o s , 
hogy közel 50 
t e l e p ü l é s e n 
zaj   lanak isko-
lafej lesztési 

prog  ramok, köztük Sopronban 
és környékén is. Tantermek, tan-
uszodák, tornatermek és komp-
lett iskolák épülnek. Idén ősszel 
tovább nő a pedagógusok bére is. 

A pedagógusok számára a rend-
szerváltás óta a legnagyobb bér-
emelési programot hajtja végre 
a kormányzat: 2013 és 2017 kö -
zött átlagosan 50 százalékkal 
emelkednek a pe  dagógusbérek. 
Most szeptembertől átlagosan 
újabb 3,5 százalékkal. 

– Az oktatásügy stratégiai 
kérdés. Ez miképp tükröződik 
a költségvetésben?

– A kormány 2010 óta folya-
matosan pótolja az oktatásban 
az előző kormányok által koráb-
ban elvett pénzeket. 2018-ban 
117 milliárd forinttal több jut 
erre a fe  ladatra, mint 2017-ben, 
ami 572 milliárd forinttal haladja 
meg a bal  oldal által utoljára be -
nyújtott, 2010-es költségvetést. 
Új iskolafejlesztési program is 
indult. Több mint félezer intéz-
ményben kezdődik fejlesztés 
mintegy 81,5 milliárd forint 
értékben.

„A kisgyermekek (a böl-
csődések, óvodások) 
több mint 90 száza-
léka ingyen étkezik, 
és fontos tudni, hogy 
a rá   szoruló gyermekek 
szülei a szünetekben is 
igényelhetik az ingye-
nes gyermekétkezetést 
a helyi jegyzőnél.”

DR. MOLNÁR ÁGNES

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Különleges tanévnyi-
tót tartottak a Lackner 
Kristóf Általános Isko-
lában: 40 éves fennál-
lását ünnepli az intéz-
mény. A tanévnyitón 
dr. Fodor Tamás pol-
gármester bejelentette: 
energetikai felújítás 
kezdődik az iskolában.

1977. szeptember elsején nyitotta 
meg kapuit a Jereván-lakótelepi 
Lackner Kristóf Általános Iskola. 
Az idei tanévnyitón így nem-
csak az elsősöket köszöntötte, 
de a 40 éves múltat is felidézte 
Forrás Béla igazgató. Beszédé-
ben kiemelte, a Lackner-iskolát 
hűen mutatja be a pályázataik-
ban is rendszeresen visszakö-
szönő tételmondat: „Egy lakóte-
lepi iskola az európai tudásért”. 
– Célunk emberközeli környe-
zetet teremteni a tanulóink és 
dolgozóink számára, valamint 
aktívan részt venni a városi 
sportéletben. Sok kosárlabdá-
zót, labdarúgót „adunk” a város-

nak, 11 országos bajnoki cím köt-
hető intézményünkhöz. Fontos 
feladatunk az évközben érkező 
diákok befogadása is. Az angol 
tagozat és a kiemelt számítás-
technikai oktatás szintén erős-
sége az iskolának – tette hozzá 
az igazgató.

A tanévnyitón beszédet mon-
dott dr. Fodor Tamás polgármes-
ter is, aki bejelentette, rövidesen 
mintegy 320 millió forint értékű 

energetikai felújításba kezdenek 
az intézményben. – A város fon-
tosnak tartja az iskoláit, gondos-
kodik a fejlesztésükről. A hom-
lokzat, a tetőszerkezet és a nyí-
lászárók cseréje valósulhat meg 
ebből az összegből, a cél, hogy 
minél korszerűbb körülmények 
között folyhasson az oktatás. 

A polgármester beszélt arról is, 
hogy a családok számára ingye-
nes füzetcsomaggal csökkentik 

az iskolakezdés anyagi megter-
helését, majd ünnepélyesen át is 
adta az első csomagokat a kiselső-
söknek. A polgármester a peda-
gógusoknak sok tehetséges tanu-
lót kívánt, a tanévkezdő diákok-
nak pedig azt, hogy az intézmény 
falai között legyen lehetőségük 
megszeretni a tanulást.

A köszöntők után zenés csa-
ládi ünnepség vette kezdetét 
a 40 éves Lack  ner-  is  ko  lában.

Farkas Gábor a Szé-
chenyi István Gim-
názium új igazga-
tója, aki a tanévnyitó 
ünnepségen mutat-
kozott be a diákok-
nak és a szülőknek. 
Az ünnepségen ott 
volt dr. Simon István 
alpolgármester is.

Új igazgatóval kezdte a 2017/ 
18-  as tanévet a Széchenyi-gim-
názium közössége. Szabó Mik-
lós korábbi igazgató – aki 16 
évig irányította a gimnáziumot 
– nyugdíjba vonult, de címzetes 
igazgatóként segítheti az intéz-
mény munkáját. Farkas Gábor 
az évnyitó ünnepségen Széche-

nyi István nagyságát méltatva 
kívánt eredményes tanévet a di -
á  koknak és munkatársainak. Egy-
ben reményét fejezte ki, hogy 
a jövőben is sikerekkel gazda-
gítva növelik gimnáziumuk és 
városuk hírnevét.  A tanévnyitón 
részt vett dr. Simon István alpol-

gármester, aki köszönetet mon-
dott Szabó Miklósnak több mint 
másfél évtizedes munkásságáért, 
és gratulált Farkas Gábornak. Az 
alpolgármester beszédében szólt 
arról is, hogy milyen fontos sze-
repet játszik a diákok életében 
a tanulás, a sport és a közösség.

FARKAS GÁBOR 1967-ben született Sopronban, 27 éve dolgo-
zik itt pedagógusként, 20 éve mentálhigiénés szakemberként. 
Első diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán sze-
rezte történelem–népművelés szakon, később Pécsett egyete-
mi kiegészítő szakra járt, így középiskolai történelemtanár lett. 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán elvégezte az egészség-
fejlesztő–mentálhigiénés szakot, majd kulturális menedzser 
képzésen vett részt. Drámapedagógia szakirányú tanulmá-
nyait a Színház és Filmművészeti Egyetemen folytatta. Kétsze-
res szakvizsgázott pedagógus, érettségivizsga-elnök, szakértői 
profilú mesterpedagógus. 1990-től 2017-ig a Vasvillában taní-
tott, de foglalkozott felnőttekkel, sőt, fogvatartottak oktatásá-
val is. A Széchenyi István Gimnáziumban 2015 óta óraadó tanár. 

Új igazgató a Széchenyi-gimnáziumban

40 éves a Lackner-iskola

Farkas Gábor reményét fejezte ki, hogy a széchenyis diákok a jövőben  
is növelik gimnáziumuk és városuk hírnevét FOTÓ: SOPRONMEDIA.HU

Az idei tanévnyitón nemcsak az elsősöket köszöntötték, hanem a 40 éves 
múltat is felidézték a Lackner-iskolában FOTÓ: NÉMETH PÉTER



Városi hírekwww.sopronitema.hu2017. szeptember 6. 5

Voltak már Önök úgy, hogy 
valamit rendbe tettek, meg-
javítottak vagy kicseréltek, 
aztán valaki – szándékosan vagy véletlenül – újra 
és újra tönkretette? Persze, hogy előfordult ilyen 
mindannyiunkkal, nem kis bosszúságot és adott eset-
ben nem kevés költséget okozva. Tudjuk, véletle-
nek mindig előfordulhatnak, de teljesen más a hely-
zet a szándékos rongálással, károkozással. Ezekre 
nincs mentség, és nem szabad szó nélkül elmenni 

mellettük! Akkor sem, 
ha magánemberként ér 
bennünket kár, és ak-
kor sem, ha a közös-
séget. Mindez arról ju-
tott eszembe, hogy az 
elmúlt időszakban szá-
mos vandál pusztítás 
volt a városban és kör-
nyékén. Emlékezzünk 
csak a tómalmi faso-
rok módszeres kivágá-

sára, a városi játszóterek és az Erzsébet-kerti pavi-
lon megrongálására vagy a legutóbbi, a balfi nem-
zeti emlékhely meggyalázására! Közülük nem egy 
előre eltervezett, szándékos cselekedet volt. Pszi-
chológusok a meg  mondhatói, hogy milyen lelki fo-
lyamatok következménye az ilyen barbarizmus. De 
bármi is legyen a háttérben, nem hunyhatunk sze-
met fölötte. Csak remélni lehet, hogy a rendőrség 
jól teszi a dolgát, és előbb-utóbb elkapja a tettese-
ket. Míg a játszótéri rongálások lehetnek egy elvadult 
éjszaka „maradványai”, addig nemzeti emlékhelyünk 
szoboregyüttesének megrongálása hátterében más 
is lehet. Jó lenne hinni, hogy nem, és csupán egy 
újabb „hétköznapi vandalizmusról” van szó, de gya-
nítom nem „csak” erről van szó, hiszen az emlékmű 
több mint kétezer ott és a környéken elhunyt, meg-
gyilkolt zsidó honfitársunkra emlékezteti az utókort.
Nem tudom, mit lehetne tenni a vandalizmus meg-
akadályozása érdekében, mert mindenhová nem le-
het őröket állítani. A büntetések mértéke sem tükrözi 
vissza, hogy mekkora károkat okoznak a közösség-
nek, mert hát ne legyenek illúzióink, mindennek mi 
fizetjük meg az árát. Konkrétan és átvitt értelemben 
is. Mi lehet mégis a megoldás? Talán az összefogás 
és annak az érzésnek a tudatosítása önmagunkban, 
hogy minden közösségi létesítmény minket szolgál, 
és valóban a miénk. A barbarizmus nem lehet jellem-
zője egy olyan polgárvárosnak, mint Sopron, amely 
éppen az ellenkezőjével vált méltán elfogadottá, 
nemcsak a magyarság, de Európa népei között is.

„Mi lehet mégis a meg-
oldás? Talán az össze-
fogás és annak az 
érzésnek a tudato-
sítása önmagunk-
ban, hogy minden 
közösségi létesít-
mény minket szolgál, 
és valóban a miénk.”

Horváth Ferenc jegyzete

Barbárok

A városszerte előfor-
duló szándékos kár-
okozások után ezút-
tal az Erzsébet-kert 
játszóeszközei estek 
a vandalizmus áldo-
zatává. A rongálá-
sok miatt több játé-
kot leszereltek. Saj-
nos, nem egyedi 
esetről van szó. 

Tavasszal arról tudósítottunk, 
hogy a ze  nepavilon és a sör-
kert léceit is megrongálták. 
– A ron  gálás miatt feljelentést 
tett a Sop  ron Holding – tájékoz -
tatta lapunkat Varga Zoltán, 
a cég vezérigazgatója. – A váro-
sunk játszótereit meghatáro-
zott rend szerint le  het használni. 
A leg  fontosabb, hogy a gyerekek 
szórakozását szolgálják, a na -
gyobbak, a 14 éven felüliek leg-
feljebb kísérőként mehetnek be, 
de a já  tékokat nem használhat-
ják, mert azok nem ilyen célra és 
méretezésre készültek. Alkoho-
los italt fogyasztani, dohányozni 
és ku  tyát bevinni szigorúan tilos, 
nap  nyugta után is! Sajnos, ezt 

a sza  bályt egyesek nem tartják 
be. Tapasztalatunk szerint, első-
sorban éjszaka, amikor elcsen-
desedik a város, a fiatalok veszik 
birtokba a játszótereket, s az esz-
közök a nem rendeltetésszerű 
használat és a rongálás miatt idő 
előtt tönkremennek.

Mint megtudtuk, hasonló ese-
tekkel találkoztak már a holding 

munkatársai a KRESZ-parkban 
és a Virágvölgyben is. Az éjsza-
kai látogatók ráadásul renge-
teg szemetet hagynak maguk 
után. Nyaranta nem ritka, hogy 
naponta többször kell miattuk 
takarítani a játszótereket.

– Többféle módon is kárt okoz-
nak Sopronnak, a közösségnek 
a vandálok – folytatta Varga Zol -

tán. – Egyrészt a sérült elemeket 
leszereljük, így azokat a gyerekek 
– bánatukra – nem használhat-
ják. Másrészt a javítás, a pótlás 
költségét meg kell fizetni. Most, 
a legutóbbi Erzsébet-kerti eset-
nél ez az összeg mintegy három-
százezer forint. Ezt a pénzt pedig 
a város szépítésére is lehetne 
fordítani.

A vandalizmus miatt több játékot leszereltek az Erzsébet-kertben

Rongálások városszerte

Mintegy 300 ezer forintos kárt okoztak a játszótéren a vandálok FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hatalmas lángok csaptak fel 
a volt Hotel Korona épüle tének 
tetőszerkezetén – ezért riasztot-
ták múlt hét elején a ka  tasz tró-
favédelem munkatársait. A hasz-
nálaton kívüli egykori hotelhez 
a tűzoltók nagy erőkkel vonultak 
ki és kezdték meg az oltási mun-
kálatokat. A mintegy 250 négy-
zetméter alapterületű, három-
szintes épület csaknem fele 
leégett. A lángok az épület tető-
zetén ki is csaptak. A megyei ka -
tasz tró favédelmi mű  ve leti szol -
gálat irányította a helyszínen 
a munkálatokat, amelyben részt 
vettek a sopro ni, a kapuvári, a 
csor  nai és a sárvári hivatásos egy-
ségek. A hegykői, a fer  tőrákosi, 
a nagy  cenki és a nagy  lózsi önkén-
tes tűzoltók is a tűzeset helyszí-
nére érkeztek és együttműködve 
a hivatásosokkal, közösen fékez-
ték meg a lángokat.

Égett a szálló

Sopron önkormányzata részt 
vesz a balfi nemzeti történelmi 
és irodalmi emlékhelyen meg-
rongálódott szoborcsoport hely-
reállításában. Emellett 200 ezer 
forintos nyomravezetői díjat 
ajánl annak, aki érdemi infor-
mációval tudja segíteni a rend-

őrség munkáját. A Magyar Zsidó 
Hitközségek Szövetsége ugyan-
erre a célra százezer forintot biz-
tosít. A Miniszterelnökség pedig 
kétmillió forinttal járul hozzá 
az emlékhely rendbehozásához.

Mint arról lapunk előző szá -
má  ban beszámoltunk, au  gusz -

tus 25-én érkezett a be  jelentés 
a ren  dőrségre, hogy megron-
gálták a balfi nemzeti emlék-
helyet. A tettes(ek) három 
már  ványból készült szimbo-
likus alakot döntött(ek) le és 
tört(ek) darabokra. A Soproni 
Rendőrkapitányság rongálás 

bűntett gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást ismeretlen 
elkövető(k) ellen. 

Az ember nagyságú márvány-
lapokból álló szoboregyüttest 
2008-ban a meggyilkolt zsidó 
munkaszolgálatosok emlékére 
állították.

Nyomravezetői díj és felajánlások

PLUZSIK TAMÁS

A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszt-
jével kitüntetett, Király Jenő-díjas dr. Csóka Pál 

gyermekgyógyász háziorvos hosszú, súlyos 
betegség után augusztus 23-án elhunyt. 

Száraz, tényközlő sorok ezek, melyek 
mögött nincs ott az EMBER, nincs ott 
az az ORVOS, akit sok százan búcsúz-

tattak pénteken délután a Szent 
Mihály-temetőben. – Túlharsog-

tam az esti misére hívó harang-
szót, amikor a Színház utca 
14. szám alatti ház egyik föld-
szinti lakásában megszülettem 
– mondta mosolyogva abban 

az interjúban, amikor a családjáról és magáról 
mesélt. Mozgalmas életet élt, az egyetem elvég-
zését követően hazatért szülővárosába, és a kór-
ház gyermekosztályán kezdte meg orvosi praxisát. 
Szerette hivatását, egyik kollégája jellemezte így: 
nem kerülte a konfliktusokat, de vitáiban mindig 
a maximális jóindulat, a javítás csillapíthatatlan 
szándéka vezette. Közéleti emberként részt vett 
a pán  európai piknik szervezésében is, tőle szárma-
zik az esemény egyik jelmondata: „Falurombolás 
helyett falrombolást!”. Márciusban még elzarándo-
kolt a Határfához, a vihar által kidöntött, számára 
különösen kedves öreg bükkhöz: talán, hogy elbú-
csúzzon tőle, meg hogy ültessen egy új Határfát. 
Pénteken kora délután ismét szóltak a harangok, 
csakúgy, mint 69 évvel ezelőtt… 

In memoriam dr. Csóka Pál

Dr. Csóka Pál  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, műszaki, ill. jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy       közgazdasági, 
közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

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

összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
• adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és 

építményadó, valamint helyi iparűzési adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján;
• végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók 

tekintetében, a kintlévőségek megfelelő kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó 
köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) vonatkozásában 
döntés-előkészítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat            

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások:  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni: „Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. szeptember 30-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.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

VALTINYINÉ DERDÁK LORETTA

Sorozatunkban a lakóhelyünk közvetlen köze-
lében élő növények és állatok megismerésé-
hez, védelméhez szeretnénk hozzájárulni. 

Az egyik legszebb hangú éne-
kesmadarunk a fülemüle (csa-
logány) április végén, május 
elején érkezik vissza hozzánk 
Afrikából és szeptember köze-
péig marad. Az érkezést köve-
tően a hí  mek szinte azonnal 

éneklésbe kezdenek, így jelölik 
ki a területük határait és próbál-
ják a tojókat elcsábítani, vala-
mint a többi hímet távol tartani. 
A hangjukat többnyire délután 
és este lehet hallani, de költés 
idején éjszaka is énekelnek. Gé -

géjük négy különböző hangot 
tud kiadni egyszerre. A to  jók 
gazdag aljnövényzetű lomb-
erdők, bokrosok talajára építik 
a fészket, miközben a hí  mek 
énekelve kísérik őket. 

Az irodalmi és zenei művek-
ben gyakran felbukkanó füle-
müle hasa, háta szürke, farka 
vörösesbarna, torka világos-
szürke. Igen ritkán kerül szem 
elé. Talajon lévő rovarokat, pó -
kokat, csigákat fogyaszt.

A világ nagyvárosaiban lévő fák 
évente több mint 500 millió dol-
lár értékű „szolgáltatást” nyújta-
nak azzal, hogy tisztábbá, élhe-
tőbbé teszik a városi környezetet 
– számította ki egy nemzetközi 
kutatócsoport. A szak  emberek 
tíz megapoliszt – Peking, Bue-
nos Aires, Kairó, Isztambul, Lon-
don, Los Angeles, Mexikóváros, 
Moszkva, Miami és Tokió – tanul-
mányozva jutottak arra a követ-
keztetésre, hogy egy négyzetki-
lométernyi fa 1,2 millió dollár 
hasznot hoz, vagyis egy város-
lakóra lebontva 35 dollár haszna 
van a fáknak. 

A városi fák kivonják az emberi 
szervezetre veszélyes szállóport 

a levegőből, mivel megkötik azo-
kat a leveleiken, energiát takaríta-
nak meg az ember számára azzal, 
hogy hűtik a levegőt, és felfogják 

a hideg téli szeleket, a nyári forró-
ságot okozó napsugárzást, elnye-
lik és tárolják a szén-dioxidot.  
(forrás: greenfo.hu)

Az egészséges, emberibb környezetért, a Vi  -
rágos Sopronért sorozat következő rendez-
vényét ezúttal szeptember 14-én, csütör-
tökön 18 órai kezdettel tartják meg a Pe -
dagógusok Soproni Művelődési Házában. 
Az egészségesebb élet nyolc alapelvé-
ről Horváth Sándor életmód-tanácsadó, 

nyugalmazott főkertész tart előadást. Var-
ga Mária szakoktató pedig az őszi növény-
védelmi feladatokat ismerteti. Közreműkö-
dik: Orbán Júlia versmondó és Fodor Gábor 
fuvolaművész. A helyszínen mini növénybe-
mutatót is tartanak, majd virágmagokat ad-
nak ajándékba.

123. Virágos Sopronért

A Roth Gyula Erdészeti és 
Faipari Szakképző Isko-
la és Kollégium egykori, 
„végtelenül odaadó, szi-
gorúan szerető” legendás 
tanárára, dr. Jereb Ot-
tóra emlékezve avattak 
kopjafát az elmúlt héten 
vasárnap. 
Az emlékoszlopot az öt-
ven éve, 1967-ben végzett 
erdésztechnikus osztály 
nevében Víg Péter farag-
ta ki tölgyfából. Az alko-
tást az osztályfőnökük 
által leginkább kedvelt, 
4-es számú lucfenyő tövé-
ben, a Hidegvízvölgyben, 
a Roth-emlékmű közelé-
ben helyezték el. Az ese-
mény házigazdája a TAEG 
Zrt. volt.
Dr. Jereb Ottó nyolc osz-
tálynak volt az osztály-
főnöke. 1981-ben ment 
nyugdíjba, ám ezt köve-
tően sem hagyta ott a ka-
tedrát: óraadóként rend-
szeresen visszajárt taníta-
ni. Diákjai nagy szeretettel 
gondolnak egykori taná-
rukra, aki a szakmai – er-
dészeti – tárgyak mellett 
más területen is felkészült 
volt. Szervezett például 
méhész szakkört, franci-
át és éneket is oktatott. 
Rendszeresen tartott tú-
rát a soproni erdőben.

Dr. Jereb 
Ottó 
kopjafaMég virágzik a sop-

roni parkerdő gyer-
tyános–tölgyeseiben, 
bükköseiben az erdei 
ciklámen. A Tűztorony 
mellett Sopron jelké-
pének számító kis virág 
védett, ne szedjük le!

Sopron és a ciklámen elválaszt-
hatatlan. A 60-as, 70-es években 
még tömegekben virított a vá -
rost körülölelő erdőkben félár-
nyékos környezetben, fák, bok-
rok aljában – száma mára jelen-
tősen megfogyatkozott, ezért is 
élvez védettséget, eszmei értéke 
tízezer forint. A vá  rosban szá-
mos létesítmény, kezdeménye-
zés viselte, viseli mind a mai 
napig a ciklámen nevét. A legis-
mertebb az országban elsőként 
létrehozott tanösvény, amely 

8600 méter hosszan halad a Lö -
vér szállótól a Várhely-kilátóig. 

A ciklámen neve az ógörög 
cyclos (kerek) szóból ered, népies 
nevei (kanrépa, disznórépa) arra 
utalnak, hogy egykor a makkol-
tatott kondák fontos tápláléka 
volt, gumóját a vaddisznók elő-
szeretettel túrják ki ma is. A nem-
zetség 23 faja főleg Európa medi-
terrán részein, a Kö  zel-Keleten 
és Észak-Afrikában elterjedt. 
Az egyetlen Magyarországon 
őshonos faj, az erdei ciklámen 
(Cyclamen purpurascens) főleg 
az Alpokalján terem.

– Az erdei ciklámen a kanka-
linfélék családjába tartozó évelő, 
gumós növény – mutatta be a vi -
rágot Bánáti László, a TAEG park-
erdei és kommunikációs igaz-
gatója. –  Levelei vese alakúak, 
márványosan foltosak, vöröses 
fonákúak. Júliustól szeptemberig 
virágzik. Közép-európai hegyvi-

déki elterjedésű faj, hazánkban 
az ország nyugati részének gyer-
tyános–tölgyeseiben, bükköse-

iben fordul elő. Sopron környé-
kének közismert, kedves virága, 
amelynek feltűnő színe, kellemes 

illata nélkülözhetetlen összete-
vője a hegyvidéki erdő nyár végi 
hangulatának. 

Virágzik Sopron jelképe

A soproni erdő árnyas fái alatt virágba borult az erdei ciklámen FOTÓ: TAEG ZRT.

Szép hangú fülemüle

Azt már régóta tudjuk, hogy 
a zöld tetők segítenek lehűteni 
a melegben a lakást, ezért nagyon 
hasznosak lehetnek, ha nem aka-
runk sokat költeni a klímára, vagy 
védeni szeretnénk a környeze-
tünket. A Torontói Egyetem kuta-
tói szerint azonban még télen is 
jól jöhet egy zöld tető, ugyanis 
a fű  tés számlát is csökkenthetjük 

vele. A kutatásban egy teszttetőt 
vizsgáltak meg, amit nagyrészt 
borókafélékkel ültettek tele. 
A hű  tési és fűtési értékeit össze-
vetették egy hagyományos asz-
falttetőével, és januárban, vala-
mint februárban is megmérték, 
mennyire járul hozzá a lakás fel-
melegítéséhez a növényzet. Bár 
a kutatók megállapították, hogy 

a tető árnyékolásával csökken 
a hőmegőrzés, ezt a növények 
azzal kompenzálják, hogy szél-
mentes különleges mikroklímát 
hoznak létre a házon. A fűtésre 
szánt energiából 5,63–5,93 szá-
zalékot spórolhatunk egy zöld 
tetővel, a felső emeletek eseté-
ben ez a szám már 61 százalék.  
(greenfo)

Nyáron hűt, télen fűt

Sokat érnek a városi fák

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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1992
Világbajnokság a Fertőn! 
Holnap délelőtt a Fő téren, ami-
kor ünnepélyesen megnyitják 
a rádió-távirányítású vitorlás 
hajómodellek világbajnokságát, 
egyidejűleg akarva-akaratlanul 
megkoronáznak egy több évtize-
des sportolói–sportvezetői pálya-
futást. A korona a 70. életévébe 
lépett Sosztarich András fejére 
kerül, aki a Magyar Modellező 
Szövetség megbízásából a Sop -
roni Modellező Egyesület minde-
neseként világbajnokságot ren-
dezhet Sopronban, pontosabban 
az életében mindig is megha-
tározó szerepet játszó Fertő 
ta  von. Bár a Naviga, a Ha  jó-
modellépítők és Hajómodellező 
Sportolók Világszövetsége ren-
dezésében szeptember 5-ig tartó 
világbajnokságon, melyen 13 
ország 120 sportolója vesz részt, 
az előkészítés, majd pedig a le  -
bonyolítás munkájában sokan 
vesznek részt, mégis a pálmát, 
legalábbis véleményünk szerint 
Sosztarich András viszi el. Kis túl-
zással azt is mondhatnánk, hogy 

nélküle nem lett volna világbaj-
nokság! Külön öröme az örök-
ifjú sportembernek, hogy fia, 
Tamás a magyar válogatott 
front em berének tekinthető, 
aki feltehetőleg hazai pályán 
is bizonyítja majd képességeit. 
A vi  lág bajnokságot három hajó-
osztályban rendezik meg, junior 
és szenior versenyzők részére.  
(Soproni Hírlap) 

1967
Őszi tárlatra készülnek 
a képzőművészek
A soproni képzőművészek, mint 
minden évben, idén is október 
elején rendezik meg hagyomá-
nyos őszi tárlatukat. A múlt év -
ben szépen szerepeltek a soproni 
képzőművészek. Többen külföl-
dön is kiállítottak, mások alko-
tásait pedig hazai tárlatokon 
mutatták be. Jelenleg a sop  roni 
képzőművészek közül kilencen 
tagjai a Képzőművészeti Alap-
nak. Legutóbb Renner Kálmánt 
vették fel tagnak, aki jelenleg 
Párizsban szerepel plakettjeivel. 
A soproni képzőművészek július 

elején jól sikerült tanulmány-
úton vettek részt: megtekintet-
ték Prága múzeumait, képtárait 
és kiállításait. Az elmúlt évben 
hat kiállítás volt a soproni Festő-
teremben. A soproni képzőmű-
vészek együttes kiállítását 2740 
személy, a rajz szakkörét 1773, 
a Giczy János és Egyed Emma 
tárlatot 4320, a képeslap-kiállí-
tást 2210, az Ünnepi Hetek alatt 
megrendezett 70 éves emlékkiál-
lítást pedig több mint 3000 sze-
mély tekintette meg. (Kisalföld)

1917
Zarándokhelyek lesznek 
a csataterek
A csatatereket, amelyeken most 
rémséges és véres ütközetek 
folynak, a hadvezetőség a há -
ború után zarándokhelyekké 
akarja nyilvánítani. A Honvé-
delmi Minisztérium a na  pokban 
jeles magyar földrajztudósok-
hoz és geológusokhoz fölszólí-
tást intézett, hogy tegyék tanul-
mány tárgyává a terepeket, és 
még a há  ború befejezése előtt 
készüljenek el terveikkel emlé-

kek emelésére, a he  lyek meg-
jelölésére és odavezető utak 
megépítésére vonatkozólag. 
A Hon  védelmi Minisztériummal 
egyidejűleg a bécsi Hadügymi-
nisztérium is megtette ugyan-
ilyen irányú intézkedéseit. Az 
elő  készítő munkálatokat 1918 
márciusára be kell fejezni, tehát 
úgy látszik, hogy a hadvezető-
ség is bízik abban, hogy ennél az 
időpontnál nem nyúlik tovább 
a háború. (Soproni Napló)

Pályázat fogházőri 
állásra
Barcza R. Béla királyi ügyész 
közli, hogy a felügyelete alá 
tar  tozó soproni kir. törvény-
széki fogháznál egy napidíjas 
fogházőri állás vár betöltésre. 
Javadalmazás: havi 70 korona 
fizetés, havi 6 korona ruha-
koptatási térítmény és évi 300 
korona háborús segítség. Rok-
kant katona, aki fogházőri szol-
gálatra még alkalmas, előny-
ben részesül. (Soproni Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Súgót kereS a 
Soproni petőfi Színház

A Soproni Petőfi Színház felvételt hirdet 
súgó munkakör betöltésére azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
művészeti titkárságon a 

muvtitkarsag@prokultura.hu e-mail címen lehet. 
Tárgyban kérjük feltüntetni: SÚGÓ

A súgó főbb feladatai:
•	 A	közreműködésre	kijelölt	darab	

áttanulmányozása, az előadásokon és 
próbákon a színészekkel való legteljesebb 
összhang és együttműködés megvalósítása.

•	 A	próba	és	az	előadás	folyamatának	maximális	
figyelemmel való végigkísérése. 

•	 A	próbákon	és	az	előadásokon	a	művészi	
munka zavartalanságának elősegítése.

•	 A	rendező	által	kijelölt	próbákon,	előadásokon	
pontos, felkészült megjelenés.

•	 A	súgópéldány	megfelelő	módon	való	kezelése,	
karbantartása, megőrzése.

Elvárt kompetenciák: 
•	 lapról	olvasási	készség
•	 tiszta,	érthető	beszéd
•	 empátia,	türelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 színházban	szerzett	szakmai	tapasztalat

Első alkalommal rendezik meg 
a Progress Sopron 2017 nemzet-
közi alternatív és amatőr szín-
házi fesztivált a leghűségesebb 
városban szeptember 20. és 24. 
között. A hagyományteremtő 
találkozón a hazai csoportok 
mel  lett szerbiai magyar, Srí Lan -
ka-i, olasz, német és lengyel szín-
játszók mutatkoznak be.

Pataki András, a Soproni Pe  tő-
 fi Színház igazgatója, a fesztivál 
életre hívója elmondta: hiány-
pótlásként szervezik meg a ren-
dezvényt. A rendszerváltozás 

után ugyanis hanyatlottak, majd 
lassan megszűntek az ország-
ban az olyan amatőr és alterna-
tív színházi találkozók, amelyek 
nemzetközi kitekintést nyújtot-
tak. Ő három éve a Komlói Ama-
tőr Színházi Találkozó (KASZT) 
fesz    ti  váligazgatója, amely 
a Kár       pát-medence legnagyobb 
magyar nyelvű amatőr fesztivál-
jává nőtte ki magát. Tapasztalata 
szerint nagyon erős és jelentős 
tömegbázis áll az amatőr és 
alternatív színházi mozgalmak 
mögött. Erre alapoz va gondolta 

úgy, hogy Sopron a földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhe-
tően, a kultúrák fontos találko-
zási pontjaként színes fóruma 
és otthona lehet a Progress Sop-
ron fesztiválnak. Ebben partnere 
volt a városi önkormányzat és 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának kultúráért felelős 
államtitkársága, a támogatá-
sukkal va   lósul meg most a talál-
kozó, amelyet kétévente rendez-
nek meg. A versenyprogramban 
szereplő produkciókat nemzet-
közi kitekintéssel bíró színházi 

és filmes szakemberek értékelik 
és díjazzák.

A fesztiválhoz kapcsolódóan 
a magyar dráma napja tisztele-
tére érkezik a Zrínyi Ilona című 
előadás a budapesti Klebelsberg 
Kultúrkúriából, a házigazda sop-
roni színház pedig két produkci-
óval, Visky András Megöltem az 
anyámat és Gogol Egy őrült nap-
lója című előadással vesz részt 
off-programként a találkozón, 
ahová érkezik a komlói Súgó-
lyuk Színház Furcsa pár cí  mű 
darabja is.

Eisemann Mihály, Zágon István és Nóti 
Károly Hyppolit, a lakáj című zenés vígjáté-
kát Eperjes Károly állítja színpadra a Soproni 
Petőfi Színházban. A Pesti Magyar Színház-
zal együttműködésben készülő produkcióban 
Schnei  der Mátyást Reviczky Gábor játssza. 

– Két klasszikus Moliére-mű: az 
Úrhatnám polgár és a Tartuffe 
adja ennek a darabnak az alapját, 
erejét – mondta Eperjes Károly 
rendező a Hyppolit, a lakáj című 
zenés vígjáték olvasópróbáján. 

Eperjes Károly az 1999-ben 
be  mutatott Hyppolit című re -
make-alkotásban megformálta 
a lakáj szerepét a filmvásznon. 
A békéscsabai színház felkéré-
sére 2012-ben rendezte meg az 
előadást, most pedig Sopronban 
vállalta, hogy színpadra állítja 
a vígjátékot. Úgy érzi, hogy a da -
rab mondanivalója túlmutat az 
egyszerű zenés szórakoztatáson: 
több Molière-i párhuzam fedez-
hető fel a figurák, karakterek 
sorsában, ábrázolásmódjában, 
legyen szó a szerelmespárokról, 

illetve a főtanácsos és fia közötti 
kapcsolatról.

Az előadásban Schneidernét 
Horváth Zsuzsa, Hyppolitot 
Sa  va  nyu Gergely, Makáts főta-
nácsost Horányi László, Tóbi-
ást pedig Papp Attila formálja 
meg. A többi szerepben a Kapos-
vári Egyetem művészeti kará-
nak hallgatói láthatók: Terkát 
Maizác Stefánia, Benedek And-
rást Mucsi Kristóf, Makáts Csabát 
Habodász István, Mimit Török 
Sára, Julcsát pedig kettős szerep-
osztásban Kádas Petra és Sziládi 
Hajna alakítja.

A zenei vezető Oberfrank Pé -
t  er, a díszlettervező Mira János, 
a jel  meztervező Rátkai Erzsébet, 
a koreográfus Demcsák Ottó. 
A pre  mier október 7-én lesz.

Elkezdődtek  
az olvasópróbák

Eperjes Károly, a darab rendezője FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Amatőr színházak fesztiválja

A tárlaton 36 kiállítóművész 80 alkotása tekinthető meg

Képzőművészek jubileuma
PLUZSIK TAMÁS

A 120 éves Soproni 
Képzőművészeti Tár-
saságnak nyílt jubile-
umi kiállítása szom-
baton a Liszt Ferenc 
Konferencia és Kul-
turális Központ 
Munkácsy-termében.

A fellelhető adatok szerint a Sop -
roni Iparkiállítás részeként 1847-
ben rendezték meg az első sop-
roni képzőművészeti kiállí-
tást. Éppen másfél évszázaddal 
ezelőtt pedig, 1867-ben létrehoz-
ták a Soproni Irodalmi és Művé-
szeti Kört, mintegy előfutára-
ként az 1897 áprilisában meg-
alakult Soproni Képzőművészeti 
Körnek, melynek első elnöke 
Zettl Gusztáv soproni szesz- és 
ecetgyáros volt.

– A kultúra – jelen esetben 
a képzőművészet – alkotásain 
keresztül összetartja azt a pol-
gári társadalmat, ahol a művé-
szek alkotnak – fogalmazott 
köszöntőjében dr. Fodor Tamás 
polgármester. – Sopron ebből 
a szempontból szerencsés, hisz 

mindig rendelkezett olyan mű -
vész kö  zösséggel, olyan művé-
szekkel, akik ezt az összetartó 
erőt meg tudták teremteni. 
Mindezt mi sem bizonyítja 
job  ban, mint a 120 éves Sop-

roni Képzőművészeti Társaság 
múltja és jelene.

A tárlatot Borbély Károly fes-
tőművész Kondor Béla gondola-
tával nyitotta meg: „Jelet hagyni, 
hogy voltunk és elbuktunk, de 

lényünkben és a jelekben a ma -
gy arázat. A tanulság: művészet 
lehet csak.”.

A 36 művész mintegy 80 alko-
tása szeptember 24-ig tekinthető 
meg naponta 10 és 18 óra között.

A Soproni Képzőművészeti Társaság kiállítása szeptember 24-ig várja 
a látogatókat a Munkácsy-teremben FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
2017. szeptember 1-i munkakezdéssel állást hirdet

RENDSZERGAZDA 
munkakörbe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A cég informatikai rendszerének karbantartása
•  A szerverek és a telefonközpont működésének felügyelete
•  Számítógép-felhasználói tevékenység támogatása

Elvárások:
• szakirányú végzettség, gyakorlat
• precizitás
• jó problémamegoldó készség
• nyitottság
• rugalmasság
• erkölcsi bizonyítvány

Előny:
• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az info@prokultura.hu címen.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25.

Munkakörrel kapcsolatos további információt 
Nagy János nyújt 09-16 óráig a 20/513-3037 telefonszámon.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

felvételt hirdet azonnali
 munkakezdéssel

JEGYPÉNZTÁROS
munkakörbe.

Elvárás: 
középfokú végzettség és 

német / angol nyelvismeret

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A fényképes álláspályázatokat az info@prokultura.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.

Sportol rendszeresen?

SIMON FÁBIÓ:
Már tíz éve versenyszerű-
en úszom, hetente tizen-
egy edzésem van. Egy-egy 
alkalommal akár hat–hét 
kilométert is megteszek 
a medencében.

SCHERFEL RÓBERT:
A vízi sportokat szeretem 
a leg  inkább. A nyáron a Ti -
sza-  tavon sokat kenuztam, 
kajakoztam. Emellett, ami-
kor jut rá idő, futok.

GOMBKÖTŐ NÓRA: 
Ülőmunkát végzek a mun-
kahelyemen, így viszonylag 
keveset mozgok napköz-
ben. Amikor azonban te-
hetem, sportolok. Az úszás 
felfrissít.

VIDA MIHÁLY: 
Már hosszú évek óta heten-
te egyszer teremben foci-
zom. Ez jól esik, és rendesen 
elfáradok, kikapcsolódom.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Nem csupán a szakmai stáb újult meg a kö -
vetkező szezonra a Soproni KC kosár-
labda-együttesénél. A já  tékosállományban 
is jelentős változások voltak, a légiós 
keret kicserélődött, de a ma  gyarok ese-
tében is történtek átalakulások.

Mint arról lapunk is beszá-
molt, a 2017/18-as szezonban 
Váradi Kornél irányítja a szak-
mai munkát az SKC-nál, a veze-
tőedzőt Sterbenz László szak-
mai igazgató segíti. A tavalyi 
játékoskeretből csupán Dénes 
Gábor, Tóth Gergely, Takács Nor-
bert, Élő Bálint és Kántor Olivér 
maradt a klub játékosa. Hozzá-
juk csatlakozott a fiatal, 206 cen-
timéter magas Bagó Martin, aki 
Paksról, míg a 25 éves hátvéd, 
Mészáros Máté Kecskemétről 
érkezett Sopronba.

A tavalyi légiósok közül senkit 
sem marasztalt a klubvezetés. 
Az új szezonban a szerb Uros 

Duvnjak lesz csapatunk első 
számú irányítója, az amerikai 
Lamb Autry pedig hátvédként 
szerepel. Magas posztokra a 206 
centiméteres szlovén válogatott 
erőcsatár, Sasa Zagorac, illetve 
a szintén 206 centis amerikai 
center, Ryan Watkins jelentheti 
a megoldást.

Az új szezonban a Soproni 
Sportiskola U18-as bajnoki ezüst-
érmes csapatából Werner Vik-
tor, Németh Márk, Papp Barna és 
Polgárdy Ádám is az SKC kereté-
hez tartozik.

A soproni csa  pat első edző-
meccsét szerdán játssza Buda-
pesten, a MAFC otthonában.

Átalakuló 
játékoskeret

Az SKC az új szezont négy légióssal és több 
soproni fiatallal kezdi FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Több száz felnőtt és gyerek, 
huszonkét sportegyesület, huszon-
hat sportág – már első alkalommal 
nagy sikere volt a Sportolj Sopron! 

rendezvénynek. A szervezők hagyományte-
remtő szándékkal hívták életre az egészséges 
életmódot népszerűsítő sporteseményt.

A Novomatic-aréna nagyterme 
és a városi stadion edzőpályája 
adott otthont a Sportolj Sopron! 
2017 nevű rendezvénynek, ame-
lyet idén első alkalommal szerve-
zett meg a városi sportfelügyelet.

A megnyitón dr. Simon Ist-
ván, városunk alpolgármestere 

hangsúlyozta: Sopron komoly 
sikerekkel rendelkező nem  zeti 
sportváros, ahol kiváló szak-
emberek és sportlétesítmé-
nyek várják a mozogni vágyó-
kat. Az aktív sport nemcsak az 
eredményesség miatt fontos, 
hanem az egészséges életmódra 

nevel, amely többet ér bármely 
elismerésénél.

Az érdeklődők megismer-
kedhettek a városban működő 
sportegyesületekkel és ki is pró-
bálhatták a különböző sportága-
kat. A résztvevők gyűjtőfüzetet 
kaptak, amelybe az egyes sport-
ági bemutatókon lehetett pecsé-
teket szerezni. Aki ötöt össze-
gyűjtött, nyereményjáté kon 
vehetett részt, amelyen érté-
kes ajándékokat, labdákat, háti-
zsákokat, sportfelszereléseket 
sorsoltak ki.

– Köszönjük a sportegyesü-
letek aktív részvételét, sikerült 
egy igazán sokszínű és kiváló 
hangulatú sportrendezvényt 

le    bo  nyolítani – mondta Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügyelő. 
– Bízunk abban, hogy a Spor-
tolj Sop  ron! 2017 sok olyan gyer-
mek és felnőtt számára nyújtott 
segítséget, akik még csak ismer-
kednek egy-egy sportággal. Leg-
fontosabb célunk, hogy minél 
többen találják meg a számukra 
megfelelő mozgásformát. 

A sportfelügyelet egy kiad-
ványt is készített, amelyben az 
összes helyi sportegyesületet 
bemutatják, megadva az elérhe-
tőségeket. A sportvezető szerint 
így áttekinthetővé teszik a vá -
rosi sportéletet azok számára, 
akik érdeklődnek valamely 
sportág iránt.

Több százan vettek részt a családi sportágválasztó napon

Sopron sportolt

Egykori sikereik helyszínén, a Lövér kör-
úti teniszcentrumban találkoztak egymás-
sal az 1971-ben az NB II-be feljutott SVSE 
teniszcsapat tagjai. – Nagy siker volt az 
akkor, készült egy tabló is, amely sajnos 
egy öltözői tűz során néhány évvel ezelőtt 
megsemmisült. Erre az alkalomra ezt is fel-
újítottuk, és közösen újra elhelyeztük az 
öltözőfolyosó falán – tudtuk meg a Pécsen 
élő Molnár Istvántól, a csapat egykori tag-
jától, a találkozó szervezőjétől. Az egykori 
csapat ma már bizony „hiányos”, a találko-
zón megjelent tagjai (felvételünkön balról 
jobbra): Nagy Antal, dr. Orbay László, Mol-
nár István, Szalay Tibor, Balázs Endre és 
dr. Winkler András. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Teniszezők 
találkoztak

A rendezvény legfontosabb célja az volt, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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www.barlangszinhaz.hu

2017. 
szeptember 8., 9. 
20 óra

Jule Styne - Bob Merrill - Peter Stone

SUGAR |  VAN, AKI FORRÓN SZERETI
musical / A Pesti Magyar Színház előadása

rendező: méhes László (Jászai mari-díjas)

JegyirodA: 9400 Sopron, LiSzt F. u. 1. • teL.: (99) 517 517 
jegyiroda@prokultura.hu 
www.FAcebook.com/prokuLturA • www.prokuLturA.hu

LELÁTÓ

Asztalitenisz
Szeptember 9., 
szombat 9 óra,  
Kőszegi úti 
sportcsarnok
Amatőr asztalitenisz- 
verseny

Rádióamatőr- 
találkozó

Szeptember 9–10., 
szombat–vasárnap  
10 óra, Gyermek  
és Ifjúsági Tábor
Határmenti 
Rádióamatőr 
Találkozó – 
Rádióforgalmi Találkozó

Lövészet
Szeptember 10., 
vasárnap 9 óra  
Anger réti lőtér
Kucsara György 
Emlékverseny

Labdarúgás
Szeptember 10.,  
18 óra, városi stadion
Soproni VSE – Budaörs

Szeptember 11., 13., 
15., hétfő, szerda, 
péntek 18.15, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

› Négy távon mérhették össze erejüket a résztvevők

Futás holdfénynél, esőben

80 éves az egykori bokszbajnok
Két helyszínen, hat pályán, négy osztályban, hatvannégy csa-
pattal elrajtolt a város legnépszerűbb, legnagyobb érdeklő-
déssel kísért labdarúgó-bajnokságának 2017/18-as szezonja.
Szabó György, a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 
kispályás szakbizottságának vezetője elmondta, hogy az új 
idényben nagy hangsúlyt fektetnek a pontos elektronikus 
tájékoztatásra, a megújult honlapra. A szövetségi tájékoz-
tatón kívül a városi sportfelügyelőség honlapján is látha-
tók a kispályás hírek. A játékvezetők fiatalítására is sor ke-
rül, mivel a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb az el-
várás és a játékvezetők felelőssége is. Idén is az a cél, hogy 
sportszerű meccseken mérjék össze tudásukat a csapatok. 
Újdonság, hogy az idei évtől elindul a várva várt senior baj-
nokság. A szövetségben bizakodnak, hogy évről évre nőni 
fog az idősebb csapatok száma. 
A tóparti sporttelepen egy új, műfüves pálya épült, ezzel 
is növelve a kulturált sportolás lehetőségét. A bajnoki for-
dulókat hétfőn, szerdán és pénteken tartják.

Startolt a kispályás foci

Októberben ünnepli nyolcva-
nadik születésnapját Gintli Zol-
tán. Az SVSE egykori bokszolója 
16 éves aktív pályafutása során 
száznál is többször lépett ringbe, 
de kevesebb, mint tíz alkalom-
mal talált csak legyőzőre.

Gintli Zoltán családja 1946-
ban költözött Sopronba, a fiatal 
fiú két évvel később, 11 évesen 
kezdett el edzésre járni az SVSE 
Boksz Szakosztályába. Tehetsé-
gét mi sem jelezte jobban, mint 
hogy 1950-ben ifjúsági országos 
bajnoki címet szerzett. Mind-
eközben a tanulásban is jeles-
kedett: a soproni tanítóképző 
középiskola elvégzése után már 
munka mellett szerzett mate-
matika–fizika szakos tanári dip-
lomát Pécsett.

– Akkoriban a Széchenyi-gim -
ná  ziumban voltak az edzése-

ink, a nevelőedzőm, Németh 
Pali bácsi sokat tett azért, 
hogy komoly bokszoló vál-
jon belőlem. A bátyám nem 

akarta, hogy én is bokszoljak, 
de kitartó voltam, nagyon érde-
kelt a sportág – emlékezett visz-
sza Gintli Zoltán. 

Az SVSE színeiben megyei, 
valamint a területi, Észak-dunán-
túli Bajnokság küzdelmeiben 
vett részt. Teljesítménye alap-
ján válogatott kerettag is volt, 
a nem  zeti együttesben azonban 
nem lépett ringbe.

– 16 évig folytattam aktív 
boksz pályafutásomat, egészen 
1964-ig tartoztam az SVSE-hez. 
Büszke vagyok arra, hogy száz-
nál is több alkalommal léptem 
ringbe, és tíz alatt maradt a vere-
ségeim száma – tette hozzá az 
egykori sportoló, akinek elmon-
dása szerint abban az időben is 
3 pontozóbíró döntött a mérkő-
zések végkimeneteléről.

Gintli Zoltán több évtizedes 
pe  dagógiai munkásság után ma 
Sopronhorpácson él. Az egykori 
kiváló bokszoló október 23-án 
tölti be 80. életévét.

Gintli Zoltán (jobbra) mérkőzése az 1960-as 
csatbajnokságról, az SVSE–MTK bokszmeccsen

A szeles, hűvös őszi 
idő, valamint az eső 
sem zavarta a II. Éjsza-
kai Futás résztvevőit. 
Összesen 372-en tel-
jesítették a különböző 
távokat a szombati 
megmérettetésen.

„Köszönet a szervezőknek, önkén-
teseknek, útvonalat biztosítók-
nak! Fantasztikus!”, „Hatalmas 
élmény volt a tegnap este. Szá-
momra egy örök élmény marad!” 
– ilyen és ezekhez hasonló érté-
keléseket írtak az éjszakai futás 
résztvevői az esemény közösségi 
oldalára. A versenyt idén máso-
dik alkalommal szervezte meg 
a Paddy Sportegyesület. Ezúttal 

négy különböző távon: 3,5, 7, 14 
és 21 kilométeren mérték fel az 
erejüket, állóképességüket a fu -
tók. Most chipes időméréssel 
is készültek a szervezők, érmet 
mindenki kapott, a kategóriák 
leg  jobbjait pedig külön jutalmaz-
ták. Érdekesség, hogy a versenyen 
valamennyi induló teljesítette 
a tá  vot. Ezúttal a hölgyek vol-
tak többségben, 203-an futottak 
a 169 férfi mellett. Többen család-
dal, gyermekkel érkeztek, ők szur-
kolással is segítették az elázott 
futókat, az útvonalat pedig pol-
gárőrök, rendőrök biztosították.

A szervezők mindenkinek meg -
köszönték a részvételt, és már 
most közzétették a következő 
eseményük időpontját: 2018. 
már  cius 18-án tartják a III. Szent 
Patrik-napi jótékonysági futást.

PÁDER VILMOS

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának több mint egyharmadát már 
lejátszotta a Soproni VSE együttese. Az eredmény több mint siralmas, lesújtó.
Hétvégén Budafokon játszott a Sopron, s kapott ki 1–0-ra. Hét mérkőzés alatt 
mindössze egy gólt lőtt az SVSE, azt is védő, Fazakas Géza szerezte. Kérdés, hogy 
a csatársor eredménytelensége miatt meddig bírja a védelem a rájuk nehezedő 

terhet. Hét forduló, hatszázharminc perc, nulla gól – a csatárokról mindent el-
mond. A szakmai stáb erőfeszítése ellenére sem jönnek a sikerek, mivel – a je-
lek szerint – az igazolások és átigazolások nem voltak túl szerencsések.
Az idő sürget, tovább nem lehet várni, mert a helyzet tragikusra fordul. 
A rossz előjelek ellenére a szurkolók reménykednek, hogy vasárnap a Budaörs 
együttese ellen hazai pályán megtörik a jég, s megszületik az első győzelem. 

Hatszázharminc perc győzelem nélkül

Idén is több bajnokságban 
szerepelnek a Soproni Vízi-
labda Sport Egyesület külön-
böző ko r   osztályos csapatai. 
A legidősebbek – azaz a főisko-
lára, egyetemre járó korosztály 
– az ifi–serdülő csapat tagjaival 
kiegészítve az ob II-ben indul-
nak. A cél a já  téklehetőség biz-
tosítása az utánpótlásból kiöre-
gedő játékosoknak, emellett 
motiváció a fiataloknak. Az ifi–
serdülő korosztály a Dunántúli 
Vízilabda Liga (DVL) küzdelme-
iben dobogós helyen szeretne 
végezni. A gyermek A korosz-
tály idén is kettős terhelést kap: 
az országos gyermek bajnok-
ságban a tapasztalatszerzés, 
a DVL-ben pedig a felső házba 
kerülés a kitűzött cél. Szintén 
a Du  nántúli Vízilabda Liga fel -
ső házába kerülne a bajnokság-
ban a gyermek B korosztály, 
míg a gyer  mek C csapat tagjai 
most először indulnak a DVL-
ben, ezért nekik a legfontosabb 

a játéklehetőség biztosítása. 
A legfiatalabbak a DVL baby 
bajnokságában indulnak a ter-
vek szerint. Ebbe a korcsoportba 
várja az egyesület a 2007–08-
ban, illetve 2009–10-ben szü-
letett gyermekek jelentkezését.

– Igyekeztünk mindenkinek 
úgy összeállítani a bajnoki prog-
ramot, hogy a tapasztalatszerzés 
mellett sikerélménye is legyen 
– mondta Matyuga-Kovács Rita 
vezetőedző. – A bajnokság ele-
jén várhatóan érződni fog, hogy 

a karbantartási munkák miatt 
augusztusban nem voltak vizes 
edzéseink. Több csapatunk is fel-
készülési kupákon vett részt az 
elmúlt hetekben, bízom benne, 
hogy a tavalyi sikereinket meg-
ismételjük vagy túlszárnyaljuk.

Dobogóra pályáznak a vízilabdázók

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület túlszárnyalná a tavalyi sikeres szezont

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

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Somogyváry Gyula:  
A város meg a sárkány

Az 1270-es években, IV. 
(Kun) László idején ját-
szódó regény megren-
dítően szép, romantikus 
fordulatokban gazdag 
mű, amely történelmi-
leg teljesen hiteles. Sop-
ron város tanácstagja-
it a történelem ugyanis 
kegyetlen választás elé 
állította: dönteniük kel-
lett a Haza iránti hűség, 
valamint a halál között, 
melyben a tét a becsü-
letük, illetve gyermeke-
ik élete volt…

›

A hét mottója:

„Nem kell minékünk 
más hódolása  
és nem vágyik 

a magyar  
sehová sem,  

csak engedj élni…
tüzekbe nézni… 
tilinkószónál… 
mesét mesézni  

és szabadíts meg  
a gonosztól!”

Vitéz Somogyváry Gyula  
(írói nevén Gyula diák)  

író, újságíró,  
országgyűlési képviselő 

100 évvel ezelőtt, 1917. júli-
us 8-án született Sopronban 
Garád Róbert vízépítő mér-
nök, A Fertő-táj bibliográfi-
ája című kiadvány munka-
társa. Szombathelyen hunyt 
el 1987. október 29-én.  
Forrás: Csapody István: 
Megemlékezés Garád Ró
bertről (1917–1987), Sop
roni Szemle 44. évfo
lyam, 3. szám.

50 évvel ezelőtt, 1967. ok-
tóber 24-én hunyt el Sop-
ronban Wossinszky Kázmér 
festőművész, a Fertő tó ak-
varellistája. Kismartonban 
született 1895. október 15-én.  
Forrás: Aranykönyv Sop
 ron, 1999.

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

Ez történt 
Sopronban

Szeptembertől nemcsak az óvodásoknak-iskolásoknak indul 
újra a közösségi élet: a legkisebbeket – 3 éves korig – Sop-
ron ingyenes baba-mama klubjai várják. A Ma  minti Baba-
Mama Klubba (a Pedagógusok Soproni Művelődési Házába) 
szeptember 8-tól minden pénteken 10-től 12 óráig hívnak 
kicsiket-nagyokat, régieket és újakat. A Jereván-lakótelepen 
(„Kisház”, Révai Miklós utca 2.) szeptember 12-től minden 
kedden és pénteken 10-kor kezdődnek a Boróka ringató-öl-
béli foglalkozásai. Itt testi-lelki egészséggel, munkavállalás-
sal kapcsolatos praktikus tanácsokat is kaphatnak az anyu-
kák, ahol vallják: „a kö  zösség erejével többet lehet elérni”.

Szeptembertől ismét  
baba–mama klubok

Új iskolaépületet 
kapott Fertőd

A terveknek meg-
felelően szeptem-
berre elkészült a szak -
képzési centrum 
Ferenczy János utcai 
kollégiumának fel-
újítása. A gazdasá-
gosabb üzemelteté-
sért napelemeket is 
helyeztek a tetőre.

Csaknem 120 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert a Ferenczy János utcai 
kollégium épületének energe-
tikai korszerűsítésére a Sop-
roni Szakképzési Centrum az 
Európai Unió támogatásával 
megvalósuló Széchenyi 2020 
Program keretében. A felújítás 
tavaly november elején kez-
dődött és az idei tanév kezde-
tére megszépülve áll a bent-
lakó közel kétszáz diák rendel-
kezésére. A be  ruházás során 
megvalósult az épület teljes 
homlokzati és födém-hőszige-
telése, valamint a külső nyílás-
zárókat fokozottan hőszigetelő 

műanyag keretes ablakokra cse-
rélték. Különlegessége az épü-
letnek, hogy a te  tőre 105 darab 
polikristályos napelempanelt 
magában foglaló csúcstelje-
sítményű rendszert szereltek. 

A meg  lévő homlokzatra utólag 
elhelyezett hőszigetelő rend-
szert rögzítettek. A fejlesztés 
hatására  energiatakarékosabbá, 
így olcsóbbá is válik a kollégium 
üzemeltetése. 

Mint ahogy korábban már 
meg  írtuk a Soproni Témában, 
nemcsak kívülről, de belülről is 
megújult a kollégium: a szak-
képzési centrum saját költségén 
bútorokat, járófelületeket cserélt 

ki, továbbá korszerű hűtőket és 
új számítógépeket is beszerez-
tek a kollégistáknak. A szakmát 
tanuló diákok is besegítettek 
a munkába: a leendő festők pél-
dául a szekrényeket festették le. 

Közel kétszáz diák lakik a Ferenczy János utcai épületben

Megszépült a kollégium

A kollégium ablakait műanyag keretesre cserélték, a tetőre 105 darab napelempanel került

A Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola 
hangszeres növendékeinek órabeosztása szept-
ember 7-én, csütörtökön 15–16.30 között lesz. 

Az intézményben kifüggesztve megtalálható, 
melyik  növendék melyik zenetanárhoz került. 
Megtekinthetőek lesznek továbbá a csoportos 

(zenekarok, kórus) órák időpontjai is. A diákok 
hozzák magukkal órarendjüket! Első tanítási nap: 
szeptember 8., péntek. 

A zeneiskolában is kezdődik a 2017/18-as tanév

Várkerület:
Szeptember 8. – péntek
17.00  Bevonulás énekkel, zenével, néptáncműsor:

Pendelyes és Sopron Táncegyüttes
18.00  Megnyitó
18.10 Látványos szőlőpréselés, mustkészítés
18.10 Brass Line
18.30 Wenk zenekar
20.20 R-Class
Szeptember 9. – szombat
15.00 Vackor együttes gyermekműsora
16.30 Városi Fúvószenekar
17.45 Fajkusz Banda
19.00 Vivat Bacchus vidám bordalok
20.00 Blue Cafe
Szeptember 10. – vasárnap
15.00  Dudora együttes: Édes ősz jött –

zenés műsor gyermekeknek
16.00 Testvériség Néptáncegyüttes
17.30 Roland & Company
18.30–20.00 The Messengers Band

Pódium színpad,
Bástya Gödör:
Szeptember 8. – péntek
17.00  Wieden Buam
18.15  Figurás Banda
19.30  Brass Line
Szeptember 9. – szombat
17.00  Kiss Noro és Majnovics Vera (kedvenc dalok)
18.15 Lövői Zenekar
19.30 Helga Jazz
Szeptember 10. – vasárnap
17.00  Ács Tamás és Papp Attila

(Soproni Petőfi Színház színészei)
18.15 Lendvai Duó
19.30 Grappa Jazz

Soproni Szüret
2017.

2017. szeptember 8–10.

Ünnepélyes tanévnyitó keretein 
belül adták át az SSzC Porpáczy 
Aladár Szakképző Iskolája, Kollé-
giuma és Általános Művelődési 
Központja új épületét Fertődön 
a hét elején.

A kormány által biztosított 
több mint egymilliárd forintos 
kormányzati költségvetési for-
rásból valósult meg az Alpok-
alja – Fertő-táj egyetlen szak-
képző intézménye, a Soproni 
Szakképzési Centrum Porpáczy 
Aladár Szakképző Iskolája, Kollé-
giuma és Általános Művelődési 
Központja új iskolaépületének 
megépítése. A csaknem 2500 
négyzetméter alapterületű, tíz 
tantermes, tornacsarnokkal ren-
delkező, bútorozott, az oktatást 
segítő informatikai eszközökkel 
felszerelt (interaktív táblák, note-
bookok, asztali gépek, nyomta-
tók) új épület ünnepélyes átadá-
sára, egyben a 2017/18-as tanév 
évnyitójára szeptember 4-én 

ke    rült sor Fertődön. Az intéz-
mény munkáját a fo  lyamatos 
megújulás jellemzi: az alapító, 
dr. Porpáczy Aladár eszmeiségét 
folytatva ma megújult képzési 
palettával segíti a duális szak-
képzés sikerességét. Az iskolá-
ban közgazdasági és turisztikai 
szakgimnáziumi képzés folyik. 
Példaértékű projektje a Fertőd–
Boldogasszony (Frauenkirchen) 
magyar–osztrák kooperációs 
mo  dell, amely 23 éve működik 
kiváló eredménnyel. A tanulók 
két ország tapasztalatára, tudá-
sára építhetnek a közgazdasági 
képzésben, magas szintű nyelv-
ismerettel kiegészülve. 

2007-től a turisztikai képzést 
támogatva a Porpáczy Aladár 
Szak  képző Iskola látja el – első 
köz  oktatási intézményként az 
or  szágban – a Fertőszéplaki Táj-
házak kiállítóhely működtetési 
feladatait, mellyel európai uniós 
mintaprojektet valósított meg.
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 13-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széchenyi Istvánról szóló kü-
lönszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 23-i rejtvényünk megfejtése József Attila: Nyár című költeményének első sorai: „Aranyos lapály, gólyahír,/ áramló köny-
nyűségű rét”. Szerencsés megfejtőnk: Varga András (fenyorigo@freemail.hu). A Várisi Zenepavilon és az Erzsébet-kerti zenepavilon ad 
helyet különböző műfajokban játszó együtteseknek a nyári hétvégéken. A rendezvények közös mottója heti rejtvényünk megfejtése.

Keresztrejtvény

SZÍVINFARKTUS 
GYERMEKKORBAN

Rögvest szögezzük le, hogy 
ez nagyon ritka probléma. 
Viszont van, létezik. Gene-
tikailag meghatározott ext-
rém magas koleszterinszin-
tet eredményező betegség 
esetén szinte törvénysze-
rű. Ez a: familiáris homozi-
góta hiperkoleszterinémia. 
A kis beteg mindkét szülő-
jétől koleszterinlebontást 
gátló tulajdonságot örököl-
ve, nagyon magas (akár 20-
as) koleszterinszinttel él. Az 
ereket sújtó extrém kolesz-
terinterhelés érelmesze-
sedéshez, törvényszerű-
en érelzáródásokhoz ve-

zet. Az előfordulási esély: 
1: 1.000.000. 
Miért írok egy ilyen ritka 
problémáról? Azért, mert 
ennek az „enyhe” változa-
ta (amikor az egyik szülő-
től öröklünk koleszterinle-
bontási hibát) már elég gya-
kori: 1:400.
Így, 8 feletti koleszterinszint-
tel élve a koleszterinterhe-
lés 30–50 éves korunk kö-
zött infarktushoz vezethet. 
A magas koleszterinszint 
nem mese. A magas kolesz-
terinszint érbetegséget oko-
zó rizikótényező. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

SZEPTEMBER 6–12.

Szeptember 6.,  
szerda 

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Szeptember 7.,  
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Szeptember 8.,  
péntek

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Szeptember 9.,  
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Szeptember 10.,  
vasárnap

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Szeptember 11.,  
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15. 

99/311–254

Szeptember 12.,  
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

PLUZSIK TAMÁS

A Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje 
kitüntetéssel díja-
zott dr. Sátori Gabri-
ella már felső tagoza-
tos iskolásként tudta, 
hogy geofizikus lesz.  

Dr. Sátori Gabriella, a MTA Csil-
lagászati és Földtudományi Ku -
ta tó központjának nyugalma-
zott tudományos főtanácsadója 
kutatómunkája elismeréseként 
nemzeti ünnepünk alkalmából 
a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést vette át Balog 
Zoltán minisztertől.

– Lehet, hogy hihetetlenül 
hangzik, de én már kora gyer-
mekkoromtól kezdve geofizi-
kusnak készültem – emlékezett 
vissza pályaválasztására a szom-
bathelyi születésű, de közel fél 
évszázada Sopronban élő dr. Sá -
tori Gabriella. – Gimnazista volt 
a bátyám, ő hozta haza a Pályavá-
lasztási tanácsadót. Abban olvas-
tam, hogy a „geofizika a Földdel 
mint égitesttel a ma    tematika 
és a fizika módszereivel foglal-
kozó tudományág”; és ez a mon-
dat megragadta a fi  gyelmemet. 
Mivel felső tagozatosként már 
szerettem a matematikát és a fi -
zikát, így elhatároztam: geofizi-
kus leszek.

Dr. Sátori Gabriella 1971-ben 
diplomázott az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen, de még 
ezt megelőzően, egyetemis-

taként tanulmányúton volt 
a sop    roni Geodézia és Geofizi-
kai Kutató Intézet Nagycenki 
Obszervatóriumában. – Ezzel is 
úgy voltam, mint azzal a bizo-
nyos pályaválasztási tanácsadó 
füzetecskével: elhatároztam, 
hogy a végzés után én itt szeret-
nék dolgozni. Friss diplomával 
a ke  zemben bekopogtam Tárczy-
Hornoch Antal professzor úrhoz, 
a kutatóintézet akkori igazgató-
jához, aki fel is vett – így lettem 
ionoszférakutató és egyúttal 
soproni polgár is.

Dr. Sátori Gabriella kuta-
tói pályafutását dr. Bencze Pál 
pro  fesszor aeronómiai osztá-
lyán kezdte, ahol a galaktikus 
kozmikus sugárzás és a mágne-
ses vihar alsó-ionoszférára gya-
korolt hatásával foglalkozott. 
Ebben a témakörben írta kan-
didátusi disszertációját is, majd 
figyelme és kutatási tevékeny-
sége az űridőjárással, illetve 
a globális felmelegedéssel 
össze  függésben a villámkisülé-
sek irányába fordult. A villámki-
sülések széles sávú természetes 

rádióadóknak is tekinthetőek. 
A Föld kerületével összehason-
lítható méretű hullámaik képe-
sek létrehozni egy földi méretű 
rezonanciajelenséget, ez az úgy-
nevezett Schumann-rezonan-
cia. Ennek folyamatos mérését 
a Nagycenk melletti Széchenyi 
István Geofizikai Obszervatóri-
umban dr. Sátori Gabriella kez-
deményezte, amely alapjául 
szolgált számos új eredmény-
nek is, ahogy ezt a Pesti Viga-
dóban, a kitüntetés átadásakor 
is méltatták. 

A Schumann-rezonancia méréséért kapott elismerést

Villámkisülések kutatója

Dr. Sátori Gabriella FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Aligha akad, aki ne ismerné 
Jennifer Lopezt. A szépsé-

ges énekesnő nemrég újabb 
slágervárományos dal-

lal robbantott a zenei 
piacon még-

hozzá spa-
nyol nyelven. 

Jennifer Lopez rendkívül sokoldalú személyiség, 
akit választották már a világ legszebb nőjének és 
a földkerekség legbefolyásosabb hírességének, 
eddigi pályája alatt pedig számos díjra jelölték.

Az énekesnő karrierje csaknem 20 éve kezdő-
dött, amikor a Sony leszerződtette, és gyakorla-
tilag azóta a rivaldafényben szerepel. 

Jennifer Lopeznek olyan slágereket köszön-
hetünk, mint a Waiting For Tonight vagy a Let's 

Get Loud, de spanyol nyelvű dalai szintén 
meghódították a slágerlistákat. Az utóbbi 
pár hónapban pedig az Ain't Your Mama 

cíművel bolondította maga köré az egész 
világot a szexi előadó. 

A felvétel óriási sikere után az éne-
kesnő a rajongók legnagyobb örö-

mére egy újdonsággal jelentke-
zett néhány héttel ezelőtt. 

Lopez kisasszony 
is  mét spanyol 
vizekre eve-
zett és kihozta 

a Ni Tú Ni 
Yo single-t.
Jennifer egyéb-

ként a zenén túl 
a moziiparban 
is letette név-
jegyét, hiszen 
számos siker-
f i l m b e n  vo lt 
látható, de tán-
cosként, di  vat -
t e r   v e z ő k é n t 
és producer-
ként ugyancsak 
sikert si  kerre 

halmozott. Úgy 
tűnik tehát, hogy 

nincs megállás a la -
tin énekesnő pályáján!

J.Lo nagy dobása

A VOLT Fesztivál kitalálói a Balatonon zár-
ták az idei szezont, természetesen mun-
kával. Nemrég ért véget a Balatoni nyár 
és a két záróesemény: a Strand és a B.my.
Lake fesztiválok azonos helyen, Zamárdi 
szabadstrandján várták közönségüket.

Öt évvel ezelőtt azzal a szán-
dékkal indították el a Mol Na -
gyon Balaton projektet, hogy 
a legszínvonalasabb, legizgal-
masabb balatoni eseményeket 
együtt kínálhassák a hazai és 
a külföldi turistáknak, másrészt 
ennek keretében új produkciók 
szülessenek. 

– A Strand és a B.my.Lake fesz-
tiválok az új események közül 
a legjelentősebbek. Amíg a Mol 
Nagyon Balaton eseményeire 
május óta közel egymillióan 

látogattak, addig a Strand és 
a B.my.Lake fesztiválokra száz-
húszezer vendéget vártunk 
abban az időszakban, ami-
kor jellemzően már keveseb-
ben járnak a Balatonra – nyi-
latkozta Lobenwein Norbert, 
a Mol Nagyon Balaton idén 
Pro Turismo-díjjal kitüntetett 
alapítója.

– Minden eddiginél nagyobb 
érdeklődés jellemezte a Mol Na -
gyon Balaton két zá ró fesz ti vál-
ját. Ma már nemcsak az ország 

minden pontjáról, de több kül-
földi országból is érkeztek ven-
dégek erre a hétre a Balatonra 
– tette hozzá Fülöp Zoltán, az 
eseményeket szervező VOLT 
Produkció vezetője. A fesztivá-
lok rekordot döntöttek, összesen 
125 ezren buliztak.

A siker nem véletlen. A Strand 
hamar a közönség és a zeneka-
rok kedvence lett, a hazai kíná-
latban szinte mindenki meg-
fordult itt, aki idehaza kö  zön-
ség kedvencnek számít. A B.my.
Lake-en pedig idén is az elekt-
ronikus zene legkiválóbbjai vol-
tak jelen. Az eseményt már az 
indulás évében Európa legjobb 
új fesztiváljának választottak. 

A két soproni fesztiválguru-
nak ezek után biztosan jól jön 
a pihenés. 

Soproniak a Balatonon

Miskovits Marci mindössze 
tizenhat évesen kezdte mű-
sorvezető karrierjét – elő-
ször a VIVA TV, majd a TV2 
képernyőjéről köszön-
tötte a hazai közönséget. 
A fiú a tévés karrierje mel-
lett évek óta ír dalszövege-
ket, amelyek közül az első 
most vált kész produkció-
vá. A Városkép alapját egy 
soul-lounge hangszerelés 
adja, amit a hip-hop lükte-
tése járj át: az izgalmas öt-
let Kosztolánszki Dominik 
és a székesfehérvári pro-
ducer, Smith nevéhez fű-
ződik. A refrénben Calidora 
elbűvölő hangját hallhat-
juk, aki szerzőként is részt 
vett a produkcióban.
A nyári esték hangulatát 
hozó szerzeményt a buda-
pesti éjszakák és egy kü-
lönleges szerelem ihlet-
ték. A dal és a klip a ’90-
es évek hangulatát tükrözi, 
a videóban egy baráti tár-
saság Budapest kultikus 
helyszínein átmulatott éj-
szakájába nyerhetünk be-
pillantást. 
Marci első megjelenése 
egy fülbemászó dal lett, és 
állítólag ez csak a kezdet! 
A srác még számos dalter-
vet tartogat a tarsolyában, 
hosszú távú céljai között 
egy nagylemez elkészíté-
se is szerepel. 

Miskovits 
Marci új 
területen 

KÓCZÁN 

BÁLINT

Az idei Sziget 
Fesztiválon is 
be  mutatta leg-
újabb slágerét 

a Ma  jor Lazer. A banda ponto-
san két évvel ezelőtt jelentke-
zett Peace Is the Mission című, 
műfajában úttörőnek számító 
albumával, amelyet a pakisztáni, 
kubai, dél-amerikai és afrikai 
utazásaik élményei inspiráltak. 
Mindeközben a tagok a szárma-
zásuk előtt is tisztelegtek.

A trió nemrég napvilágot lá -
tott, hat vadonatúj dalt tartal-
mazó meglepetés EP-jén fan-
tasztikus kollaborátok tűnnek fel 
a vi  lág minden tájáról, továbbra 
is szem előtt tartva missziójukat: 
– Azzal tesszük kisebbé a világot, 

hogy egyre nagyobb bulit csa-
punk! – nyilatkozták a zenészek.

A közreműködők kö  zött meg-
találhatók trinidadi, nigériai, bra-
zil, jamaicai énekesek, rapperek 
és Sean Paul, így a formáció 
egy ízig-vérig globális hangzást 
tudott társítani az új számokhoz. 

Az EP dalai a különböző térsé-
gek változatos művészei által egy 
egészen széles palettán mozog-
nak: reggeaton ütemek, afrobeat 
hatások, az autentikus szamba és 
a dancehall magával ragadó lük-
tetése mind-mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy rendkívül szí-
nes zenei anyagot hozzon össze 
a Major Lazer.

A már említett címadó dal, 
a Know No Better Camila Cabello, 
Travis Scott és Quavo közremű-
ködésével készült és Magyaror-
szágon is nagy siker.

Kontinensek 
találkozása


