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„A sportolók a mi hőseink”

Idén is köszöntötte a város a legjobb sportolóit a 31. Sportgálán. Felvételünkön balra a Dirty
Dance Sportegyesület táncosai: Farkas Petra és Németh Kata, jobbra pedig a Soproni Tigrisek SE
kerekesszékes kosárlabdacsapatának képviselői veszik át a díjat dr. Farkas Ciprián polgármestertől.
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FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Vannak vidékek

Tavaszi napok

5

Február 24. és április 12. között rendezik meg a
Soproni Tavaszi Napokat, amelyen Szarka Gyula
is fellép. A Tücsöklakodalom című mesekoncertet március 12-én láthatják a színházban.

A Petőfi-iskola tánccsoportjai is felléptek
a Pendelyes-gálán a színházban
7

Takarékos soproniak

Érdekes dolgokat találnak a soproni szennyvíztisztító telepen a szakemberek: rendszeresen kerülnek elő személyes iratok, bankkártyák,
pénz és szerszámok is. Városunkban több mint háromszáz kilométer hosszan kanyarog a szennyvízcsatorna-hálózat.
2

Egy gyerek
– egy palánta
Elnyerte az Örökös Zöld
Óvoda és a Zöld Óvodai
Hálózat megyei bázisóvodája megtisztelő címeket a Dózsa György
Utcai Tagóvoda. – Hos�szú évek óta nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
olyan környezettudatos
programokat szervezzünk, amelyeket a gyerekek élveznek, hiszen
az élmények nevelnek
a leghatékonyabban
– mesélte Hessné Markó Ibolya, a tagóvoda vezetője.

3

Visszahozza
a retrót
Továbbra is bombaformában van Dua Lipa:
a kétszeres Grammy-díjas énekesnő újabb felvétellel rukkolt elő
érkező albumáról. A Physical
lendületes és fülbemászó
dal, a manapság újra divatos
nyolcvanas évek hangzásvilágát idézi. A felvételhez
egy fantasztikus látványvilágú videoklip is készült.
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Panoráma
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Több mint 300 kilométeres a szennyvízcsatorna-hálózat

Takarékos soproniak

2020. február 12.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Szennyezi a vizet?
VARGA JENŐ:
A Soproni Városszépítő
Egyesület tagjaként különösen fontos számomra, hogy
óvjam és védjem a vizeinket.
Fontos a példamutatás is a
részünkről, hogy a fiatalok
is felelősen gondolkodjanak
ebben a témában.
MÁRKUS ILDIKÓ:
Nem szennyezem! A használt olajat és a megmaradt élelmiszereket is külön
gyűjtöm. A lefolyóba semmi káros anyagot nem öntök bele, hiszen azok nem
oda valók.

Az előkezelt víz egy öt méter mély medencébe
érkezik meg, itt baktériumok bontják le a szerves
anyagokat FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Érdekes dolgokkal találkoznak időről időre a Soproni Vízmű szennyvíztisztító telepén a szakemberek.
A csatornahálózatból rendszeresen
kerülnek elő személyes iratok, bankkártyák,
pénz, de találtak már szerszámokat is.
Sopronban több mint háromszáz kilométer hosszan kanyarog a szennyvízcsatorna-hálózat. A vezetékek keresztül-kasul
behálózzák a várost, hogy aztán
rajtuk keresztül megérkezzen a
szennyvíz a 84-es főút mellett
található tisztítótelepre.
– A szennyvíztisztító kapacitása naponta huszonegy ezer
köbméter, de csak mintegy tizenöt ezer köbméter szennyvíz
folyik be – közölte a helyszínen
Mészáros Imre telepvezető. – A
„koszos” víz két főgyűjtő vezetéken érkezik meg, itt lehetőség szerint minden kisebb-nagyobb, nem oda való tárgyat
kiszűrnek a berendezések. Az
elmúlt időszakban találtunk
már régi papírpénzt, személyes iratokat, régi rádiót, satut,

szerszámokat. Ha beazonosítható a tulajdonos, akkor megpróbáljuk visszajuttatni az elveszett dolgot. Megtörtént,
hogy amikor egy személyi igazolványra bukkantunk, értesítettük erről a tulajdonost. Ő azt
mondta, két évvel ezelőtt hagyta el valahol az igazolványt, azóta újat csináltatott. Végül engedélyt adott arra, hogy az
irányító irodában lévő vitrinben elhelyezzük.
Mészáros Imre, miközben
röviden bemutatta a telep működését, azt mondta: az elmúlt
években nagyon takarékosak
lettek a soproniak, mérések
szerint egy ember egy nap átlagosan 117 liter vizet használ
fel. Ennél jelentősen nagyobb
fogyasztásra méretezték a

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

Sopron, Győri úti gazdasági épületek
(raktáráruház, a mögötte lévő épület)
és a mellette elhelyezkedő út együttes
értékesítésére
Hrsz:
Alapterület
Művelési ága
5774/8
2873 m2
kivett gazdasági épület, udvar
5774/11
122 m2
kivett út
5774/30
1591 m2
kivett raktár, udvar
Az ingatlanok együttes értékesítésének irányára:
98.396.000 Ft (áfamentes értékesítés)
Az ingatlanok megtekintésének időpontja:
2020. február 18., kedd 14.00
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28., péntek 13.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban (magyar nyelven),
1 példányban kell benyújtani, a következő címre:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Osztály,
9400 Sopron, Fő tér 1. (a borítékra, kérjük, írják rá:
„Győri úti ingatlanok – vételi ajánlat”, valamint a pályázó telefonszámát.)
A pályázat követelményei, valamint a
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között.

A csatornahálózatból rendszeresen kerülnek elő
személyes tárgyak
telepet… A szennyvíz tisztítása
mechanikai és biológiai részből
áll. A szennyvíz szűrőn és ülepítőmedencéken halad keresztül, majd az előkezelt víz az öt
méter mély biológiai medencesorba érkezik meg. Itt baktériumok bontják le az oldott szerves
anyagokat, végezetül ülepítés
után kerül a már tiszta víz az
Ikva patakba. A folyamat egy,
másfél napig tart.
A tisztítás melléktermékeként keletkezett iszapot tovább kezelik. Ennek során mintegy 2–2500 köbméter biogáz

keletkezik naponta. Ebből áramot termelnek, amely a telep
villamosenergia-igényének
mintegy felét fedezi. A folyamat legvégén megmaradt iszapot komposztálják, és azt a mezőgazdaságban hasznosítják.
Sopron csatornázottsága országos szinten kiemelkedő:
a rákötési arány 97 százalék.
A városban egyébként kétfajta
hálózat épült ki, az egyikben folyik a szennyvíz, a másikban pedig a csapadék – ez utóbbit tisztítás nélkül vezetik bele az Ikva
és a Rák-patakba.

CSATORNÁZÁS AZ 1800-AS ÉVEKBEN
A csatornahálózat első elemeit az 1800-as évek végén építették, és ezek egy része még mind a mai napig használatban van. Ilyen csatornák főleg a belváros, a Várkerület alatt
húzódnak. A városban a csatornahálózat teljes kiépítése a
múlt század 20-as, 30-as éveiben indult el.

Digitális szolfézs
Ének- és szolfézstanárok számára szervez
szakmai napot az 5.
Szólam Alapítvány és
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA) február 29én Sopronban.
A hagyomány teremtő
programon az iskolai énekzene tanítás és kórusvezetés aktuális kérdései mellett innovatív eszközöket,
módszereket és jó gyakorlatokat is bemutatnak.
A szakmai nap megnyitóját és bevezető előadását Hartyányi Judit,
a KÓTA elnökségi tagja
tartja, „Éneklés az osztályokban – Mikor, mit, hogyan?!” címmel. KocsisHolper Zoltán, a soproni
Kórus Spontánusz alapító
karnagya, a KÓTA Művészeti Bizottságának tagja

„Repertoárbővítés az internet segítségével” című
előadásán osztja meg tapasztalatait a hallgatósággal arról, milyen forrásokból lehet egyszerűen
és hatékonyan színesíteni
az iskolai együttesek koncertműsorát.
A zeneoktatás új irányáról tart előadást Terray
Boglárka, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
docense, az iskolai kórusszervezéssel kapcsolatos
tapasztalatait pedig két
szakember osztja meg a
résztvevőkkel.
A szakmai nap programjában betanítási gyakorlat is
szerepel a programra alakuló projektkórus közreműködésével, melynek vezetője Nemes József lesz.
A napot pódiumbeszélgetés zárja. A szervezők február 14-ig várják az énekzene és szolfézstanárok
jelentkezését a programra.

További információk
http://5.szolam.com/szakmainap2020

KISS-MOLNÁR
ZSUZSANNA:
Ha a lefolyóba olyan dolgot öntenénk, ami eltömíti azt, akkor saját
magunknak is rosszat tennénk, hiszen plusz munkát ad az elzáródott vezeték. Amennyire csak lehet,
odafigyelünk, hogy takarékoskodjunk a vízzel.

DOMOKOS LÁSZLÓ:
Közös kincsünk a víz, így azt
óvni és védeni kell. Igaz ez
a háztartáson belül és kint
a természetben, a folyóknál, tavaknál is. Spórolni
kell a vízzel: ha nem szükséges, ne folyassuk feleslegesen a csapot!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A biztonságos
internetezésért
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Február 11. a biztonságos internethasználat
napja. Ezen a napon hívják fel a figyelmet az
internet veszélyeire, például a zaklatásra, valamint egyéb illegális és káros tartalmakra.
– A biztonság azt jelenti, hogy
a gyerek tisztában van azzal,
hogy internetes „tetteinek” következményei vannak, és azt
is felismeri, ha áldozattá válik
– mondta a Soproni Témának
Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Az internetes zaklatás
meglehetősen tág fogalom, sok
esetben a gyerek nem is gondolja, hogy elkövetővé válik. Cyberbullyingnek tekintünk minden
olyan szándékos, ismételt, ártó
szándékkal elkövetett magatartást, amikor az elkövető valamilyen infokommunikációs eszközt használ a másik személy
bántására. Ez többnyire valamilyen internetes felületen történik, nagyon sok típusa van, zaklatásnak számít az is, amikor egy
gyereket kizár egy számára vonzó csoport egy közös csoportból,
vagy kompromittáló képeket,
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videókat, információkat tesznek fel róla az engedélye nélkül az internetre, feltörik valamelyik felhasználói fiókját, és a
nevében posztolnak, személyes
üzeneteket tesznek nyilvánossá.
Ha valakit online zaklatás
ér, akkor a hatósághoz lehet
fordulni. A szülő–gyermek viszony bűnmegelőzési szempontból is nagyon fontos, mert
a szülő felismeri, mikor kell
segítséget kérni. Mivel a gyerekek folyamatosan újabb és
újabb oldalakra, platformokra
regisztrálnak, képeket küldenek
egymásnak, a szülőknek naprakésznek kell lenniük.
Online zaklatás esetén a következmények mindig több tényezőtől függnek. Az biztos,
hogy a gyerek egészséges, biztonságos kötődése a szüleihez,
barátokhoz, stabil önértékelése,
a támogató, nyitott, bizalomteli családi háttér védő tényezők.

RÖVIDEN

Nyomkereső túra
Közel százan vettek részt a TAEG Zrt. nyomkereső programján szombaton a Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpontban és környékén. A program bevezetőjeként kisfilmet nézhettek meg az érdeklődők, majd sétára
indultak a Károly-magaslatot övező erdőben. Itt találtak dám- és gímszarvas-, illetve vaddisznónyomokat is.

2020. február 12.

›

RÖVIDEN

Jótékony
bálozók
Több mint hárommillió
forint értékű adomány
gyűlt össze a Rotary
Club Sopron múlt heti
bálján. A jótékonysági
rendezvény belépőjegyeiből, a tombolából,
valamint a borárverséből befolyt összeget
életmentő berendezések vásárlására fordítják.
Ezeket a készülékeket a
Fertő-parti kerékpárút
mellett helyezik el. A készülékek kihelyezését
követően a karbantartást is vállalják, illetve a
környéken lakókat felkészítik a gép használatára.
Az eseményen részt vett
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője, valamint
dr. Farkas Ciprián polgármester is. Molnár Tibor, a Rotary Club Sopron elnöke elmondta: a
mulatságon fellépett a
Blue Café Band, a nyitótáncot a Sopron Balett művészei mutatták
be, de Bereczki Zoltán
gálaműsorát is meghallgathatták a résztvevők.
A hétvégén volt egy másik, rangos bál is: a GYIK
Rendezvényházban tartották a 30. német nemzetiségi bált. A felajánlásokat a Soproni Német
Nemzetiségi Általános
Iskola támogatására
fordították.

Egy gyerek – egy palánta
KÖVES ANDREA

Elnyerte
az Örökös Zöld
Óvoda és
a Zöld Óvodai Hálózat
megyei bázisóvodája
megtisztelő címeket
a Dózsa György Utcai
Tagóvoda a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum pályázatán.
Amikor ott jártunk, épp újrahasznosítható anyagokból, fonalakból, gombokból alkottak
elmélyülten a Galagonya csoport apróságai. A foglalkozás is
az óvoda egyik legfőbb küldetése: a környezet védelme jegyében zajlott.
– Hosszú évek óta nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
olyan környezettudatos programokat szervezzünk, amelyeket a gyerekek élveznek, hiszen
az élmények nevelnek a leghatékonyabban – mesélte Hessné
Markó Ibolya, a tagóvoda vezetője. – Idén már negyedszer
nyertük el a Zöld Óvoda elismerést, ezzel mostantól viselhetjük
az örökös címet is. Óvodánk a
belvárosban van, a hozzánk járó gyerekek nagy része is a zöld
övezeti részektől messzebb

Részleges látogatási tilalmat rendelt el az influenzafigyelő szolgálat megyei adataira, valamint a lázzal járó
légúti betegségek megnövekedett számára hivatkozva a Soproni Gyógyközpont. A korlátozás február 7-től
érvényes, érinti az intézmény szülészet–nőgyógyászati összevont osztályát és újszülött részlegét, a központi
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályát, valamint
a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályát és koraszülött részlegét, a kardiológia–belgyógyászat összevont osztályát és a gasztroenterológia–belgyógyászat
összevont osztályát. A tilalom visszavonásig érvényes.
A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy lázas betegség esetén senki ne látogassa hozzátartozót, illetve fokozottan tartsa be a személyi higiénés előírásokat!

Soproni segítség
a Bocuse d’Oron

Kocsis Patrik
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„Fontos számunkra, hogy minél többet barangoljunk a természetben”

Látogatási tilalom

A beszámolók szerint az
utóbbi évek egyik legerősebb mezőnye volt az idei
a Bocuse d’Or magyar döntőjében, amelyet február
5-én rendeztek Budapesten. Ennek dacára Haraszti Zsolt chef és segédje, a soproni Kocsis Patrik
harmadik helyen végzett.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Emellett elnyerték a legjobb csapatmunka díját és
a legjobb hústálnak járó elismerést is.
Kocsis Patrikot az eredmény rendkívül motiválja: biztos abban, hogy a
közeljövőben is megméretteti magát több versenyen. Az ifjú szakács a Soproni Szakképzési Centrum
Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégiumában végzett, jelenleg
az egyik soproni étteremben dolgozik.
A Bocuse d’Or magyar döntőjében idén Veres István
(budapesti chef) bizonyult
a legjobbnak, így ő képviseli majd Magyarországot
Tallinban, az európai döntőben 2020 májusában.

A Dózsa György Utcai Tagóvoda Galagonya csoportosai újrahasznosítható anyagokból alkotnak
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

lakik, ezért is fontos számunkra, hogy minél többet barangoljunk a természetben, felfedezzük a csodálatos soproni és
a város környéki erdőket, kertészkedjünk az udvaron.
Az intézmény minden évszakban más-más programot
kínál ennek jegyében az óvodásai számára. Szeptemberben
a szüret kerül a középpontba:

borászatba is ellátogatnak a
gyerekek, októberben az állatok világnapján találkozhatnak
terápiás kutyákkal, erdei állatokkal ismerkednek, a takarékossági világnap alkalmából a
„Jó játék a hulladék, mert nem
szemét!” szlogen jegyében soksok kreatív alkotást készítenek
az otthonról hozott, feleslegessé vált dolgokból. Tél elején a

madárvédelemmel ismerkedhetnek meg az óvodások, így
a kertben etetőket és eleséget
helyeznek ki, sőt a madárgyűrűzés rejtelmeibe is belekóstolhatnak, tavasszal a víz világnapján pedig felkeresik az erdei
forrásokat.
– Vannak folyamatos programjaink is, így a szelektív hulladékgyűjtésre minden gyereket

megtanítunk, komposztáljuk a
konyhai hulladékokat – emelte
ki a tagóvoda vezetője. – A legkedvesebb számunkra, amikor
májusban minden gyerek hoz
egy általa választott palántát, és
a szülőkkel együtt közösen elültetjük az udvaron. Nincs annál
kedvesebb látvány a piciknek,
amikor a saját maguk által elültetett kis növény virágba borul.

A lelkes színházépítő
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Hatvan éve halt
meg a Soproni Petőfi Színház arculatát megálmodó építész, Medgyaszay
István. Az ő tervei
alapján építették át
– mindössze fél év
alatt – 1909-ben a
teátrumot.
A „színházépítő” címmel nyílik kiállítás lapunk megjelenésének idején, február 12-én,
szerdán a Soproni Petőfi Színházban. A Magyar Építészeti
Múzeum és Műemlékvédelmi
Dokumentációs Központ szervezésében tavaly indult útjára az a vándorkiállítás, amely
február 29-ig lesz látható
városunkban.
– Medgyaszay István tervei
alapján építették át a régi helyén, a Petőfi téren lévő színházat – mondta lapunknak Szekeres Kriszta, a kiállítás soproni
szervezője. – 1909-ben mindössze fél év alatt készült el az
új teátrum. A színház páratlan
gyorsasággal, a helyi mesteremberek szaktudásával, és nem kevés lelkesedéssel született újjá
az új idők szecessziós–magyaros formáival és díszítményeivel. A régit majdnem teljesen
lebontották, helyén vasbeton
szerkezetű, korszerű épület
épült. A létesítmény egyik különlegessége a szinteket összekötő kettős lépcsősor. Az építkezés már csak a nagysága és az
idő rövidsége miatt is élénken

A színház épülete az 1909-es átépítés után – fent Medgyaszay István 1906-ban
foglalkoztatta a lokálpatrióta
soproniakat.
A kiállítás megnyitója a színházi klub következő eseménye
is lesz egyben. Ennek keretében
a színház három művésze olvas fel írásokat a korabeli sajtóban megjelent híradásokból.

Az építész munkásságáról a
két unokája, Ládonyiné Bar
tha Gabriella, valamint B
 artha
Ágoston emlékezik meg.
A soproni színház átépítéséről részleteket Nemes András művészettörténész közöl
majd. „Medgyaszay István és

a Kolbenheyerek Sopronban”
címmel Potzner Ferenc, Medgyaszay kutató tart előadást.
A műsorok után kulisszajárás
következik, ahol a résztvevők
megismerhetik, miként működik napjainkban a múlt század
elején megépült teátrum.

A SOPRONI SZÍNHÁZ: A korabeli visszaemlékezések szerint Franz Lössl bécsi építész által
a XIX. század elején klasszicista stílusban tervezett gyönyörű, de tűzveszélyes soproni színház átalakítására a bécsi Fellner & Helmer társaságot kérték fel. A veszprémi színház építésével elismerést szerzett Medgyaszay István azonban a megadott határidő előtt készítette el
a terveket, így a város vezetése inkább az ő munkáját választotta. A színházat az elmúlt évtizedekben többször átalakították. Legvégül Kőnig Tamás és Wagner Péter tervei alapján Dávid Ferenc művészettörténeti kutatásainak figyelembe vételével 1992-ben az eredeti formájához hasonló módon állították helyre.
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A virtuális világgal szemben igazi közösségi élményt ad

Fantázia társasjáték
KÖVES ANDREA

EZ LESZ…
Az Imrédy-per
Február 12., szerda 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Akinek meg kellett volna maradnia jegybankigazgatónak – dr. Soós István előadása

Nyitott improvizációs workshop

Különleges társasjátékot űznek soproni fiatalok szombat délutánonként egy bánfalvi
családi ház alagsorában. Ráadásul mindennek köze sincs a
számítógéphez.
Vajon mivel ütik el az idejüket
soproni informatikusok, illetve barátaik hosszú órákon keresztül, amikor végre elérkezik
a heti pihenőnap? Játszanak.
Ez még nem is annyira furcsa,
de ki hinné, hogy mindehhez
a számítógépnek nincs semmi
köze. Ahogy beléptem az ajtón:
igazi mesebeli birodalom tárult
elém. A polcokon több száz képzeletbeli, kisebb-nagyobb figura sorakozott, a terepasztalon
egy izgalmas fantáziavilág bontakozott ki. A fiatalok épp nem
játszottak, hanem aprólékos
munkával újabb figurákat ragasztottak, mert ennek a játéknak a lényege, hogy az alakokat
saját kezükkel készítik el. Miután megalkották a képzeletbeli játék hozzávalóit, kezdődhet
az izgalmas, órákig tartó stratégiai társasjáték, amely a heti

2020. február 12.

Február 12. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

A „színházépítő”
Február 12. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Medgyaszay István vándorkiállításának megnyitója
A tárlat február 29-ig látható

Szabó Gyuri bácsi előadása
Február 13., csütörtök 18 óra, GYIK Rendezvényház
Gyuri bácsi előadásában beszélni fog a szerveink tisztításáról, a megelőzésről és a gyógynövények kúraszerű használatáról

Soproni udvarok
Február 13. 18 óra, Bánfalvi fiókkönyvtár
Kunt Ernő emléke előtt tisztelegnek a Soproni udvarok
című kiállítással és beszélgetéssel

Henrik Ibsen: Peer Gynt
A soproni fiatalok terepasztalán egy izgalmas fantáziavilág bontakozik ki
különleges építményekből és lényekből FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
stressz lehető legélménydúsabb
levezetése.
– Tulajdonképpen, amit csinálunk, hasonló, mint a makettezés, vásárolunk egy alapkészletet, amelyben számos
apró alkatrész található, ezekből rakjuk össze a kész figurákat, amelyekkel mi a végén egy
megadott szabályrendszer szerint társasjátékozunk – mesélte

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével.
Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő
emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama,
másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy
közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire
felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el,
és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Ülő nők szobra
A Kőfaragó téri lakótelep szélén lévő kis parkban 1977-ben
avatták fel Makrisz Agamemnon (1913–1993) Munkácsy- és
Kossuth-díjas, görög származású magyar szobrászművész
vörösréz lemezből készült Ülő nők (eredetileg Testvérek)
című alkotását, melyet Győr városa adományozott Sopronnak, a megformált két nőalak Győr és Sopron összetartozását hivatott jelképezni (Ország–Világ, 1978. február 8.).
A kompozíció különlegessége, hogy az alakok szemét festéssel emelte ki a művész, így azok szinte világítanak. A hazai szobrászművészek közül Makrisz Agamemnon volt az
első, aki az ókori görög hagyományok felújításával, mintegy kiemelésként, hangsúlyozásként festette is a szobrait. Makrisz Agamemnon a második világháborúban
részt vett a görögországi ellenállási mozgalomban,
1945-től azon 140 görög értelmiségi egyike volt, akiket a francia kormány hároméves ösztöndíjjal Párizsba
meghívott, ahol bekapcsolódott a nemzetközi baloldali
mozgalmakba. Hazájába politikai okokból nem tért vissza.
1950-ben a Béke Világtanácsban hazája képviselőjévé választották, ezt követően a francia kormány kiutasította az országból, ezért feleségével Budapesten telepedett le. Nagyon
fogékony volt az új technikák, a szobrászatban addig ritkán
használt anyagok iránt, jó példa erre a Kőfaragó téri,
vörösréz lemezből készült alkotása. Makrisz Agamemnon a görögországi politikai változások után
gyakran járt szülőhazájában, 80. születésnapját
követően egy ilyen látogatás alkalmával halt meg.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Licskay Péter, aki mesterszakos
tolmácshallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. – Jelenleg a fantáziajátékok vonzanak minket leginkább, de volt
olyan korszakunk, amikor második világháborús történetet játszottunk, illetve a sci-fi világában is sokat kalandoztunk.
A kreativitás főszerepet kap
ebben az időtöltésben, hiszen

mindenki úgy festi és díszíti ki
a figuráját, ahogy azt elképzeli,
illetve a társasjátékban is soksok egyéni stratégiai döntést
hozhat. A másik nagy előnye a
játéknak, hogy a virtuális világgal szemben igazi közösségi élményt ad. A soproni baráti társaság nyitott az érdeklődők felé,
mint mesélik: külföldön nagyon
népszerűek ezek a játékok.

Határőr nyugdíjasok
évértékelője
Közgyűlésen értékelte a 2019-es évi működését a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete szombaton. A beszámolóból a több mint száz érdeklődő megtudhatta,
hogy az egyesület tevékeny és sikeres évet zárt. Az eseményen Sopron önkormányzata képviseletében S
 töckert
Tamás képviselő vett részt.
Mihályi Ervin, a soproni csoport elnöke kiemelte: tavaly tizenhárom programot terveztek, amelyeket kivétel nélkül meg is valósítottak. – Megünnepeltük például az egyesület napját, de rendeztünk előszilvesztert is
– összegzett az elnök.

Február 13. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: február 14. 19 óra, február 15. 19 óra

„Szeretni halhatatlanul”
Február 14., péntek 18 óra, GYIK Rendezvényház
Versek és dalok a szerelemről, előadó: Orbán Júlia és
dr. Haász Sándor

Paddy and the Rats koncert
Február 14. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Jolly Jackers

MÖRK koncert
Február 14. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ki kopog? Kacagó koncert
Február 15., szombat 10.30, Liszt-központ
Levente Péter műsora – családi társasjáték
4–104 éveseknek

Sotex – A nagy találkozás
Február 15. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Jazz & Bor bérlet
Február 15. 19 óra, Liszt-központ, PincePont
Fellép: a Lilien (ének) és Kónyai Tibor (zongora) duó
meglepetésvendéggel

Intim Torna Illegál koncert
Február 15. 21 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Kávészünet zenekar

Csavargók farsangja
Február 15. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Crazy Daisy Jug Banddel

Író–olvasó találkozó
Február 18., kedd 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
A magyar széppróza napja alkalmából író–olvasó találkozó Kollár-Klemencz Lászlóval

Alzheimer Café
Február 18. 17 óra, Pannónia Hotel
„Fogjuk meg egymás kezét a mellrák megelőzéséért”
címmel dr. Pásztor Enikő tanársegéd előadása mellett a „Mellrákinfó Egyesület” Egy élet – két csoda című
fotókiállítása is megtekinthető lesz, amely rámutat
arra, hogy az időben felfedezett és kezelt rákbetegség
gyógyítható.

Hulladékszegény életmód
Február 18. 18 óra, Soproni TIT
Bányai Klaudia, a Soproni Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója tart előadást zero waste,
avagy a hulladékszegény életmód címmel

Széchenyi Casino
Február 19., szerda 17 óra, Soproni Széchenyi István
Gimnázium díszterme
Prof. dr. Gombócz János: Bizonytalanságok, problémák a nevelés elméletében és gyakorlatában

Fuckup Night
Február 19. 17.45, Búgócsiga Akusztik Garden
Tanulságos történetek üzleti kudarcokról
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Lépéshátrány
Horváth Ferenc jegyzete

A Soproni Tavaszi Napok keretén belül fellép például Andrea Rucli, látható lesz a Tizennyolc című színpadi
mű, valamint eljön a Győri Filharmonikus Zenekar is

Színház, koncert, tánc, kiállítás minden szinten

Ismét tavaszi napok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gazdag színházi kínálattal, zenei programokkal, táncbemutatókkal, minden
korosztályt megmozgató színes családi
eseményekkel, szakrális rendezvényekkel
várja a közönséget a
Soproni Tavaszi Napok február 24. és április 12. között.
A nagy múltra visszatekintő
programsorozatot a Liszt-központban, a Munkácsy-teremben
és a Petőfi Színházban tartják
meg. A részletekről Pataki András, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. igazgatója, valamint
Kóczán Péter igazgatóhelyettes
tartott ismertetőt az elmúlt héten. A színházi előadások sorát
február 24-én a Zentai Magyar
Kamaraszínház nyitja, de látható lesz a magyarkanizsai Udvari
Kamaraszínház Tizennyolc című előadása is. Premiert tekinthetnek meg a nézők a tavaszi
napok keretében, ezúttal a Coco
Chanel életét, mítoszát bemutató nagyszabású, látványos táncelőadás érkezik a Soproni Petőfi

Március 15-én a Maros Művészegyüttes Szép Palkó című táncjátéka érkezik a
Soproni Petőfi Színházba – a folklór jegyében
Színházba a St. Pölten-i Europaballett produkciójaként február
26-án és 27-én.
Szarka Gyula Tücsöklakodalom című, gyermekeknek szóló
mesekoncertjét március 12-én
tartják a színházban.
A folklór jegyében március
15-én a Maros Művészegyüttes
Szép Palkó című táncjátéka érkezik a színházba, majd másnap
a táncfórumon a marosvásárhelyiek és a Sopron Táncegyüttes
közös műsora Kányádi Sándor
emlékét idézi meg Valaki jár a
fák hegyén címmel. A városi

ünnepen Vitézkedő címmel
huszáros családi nap kínál élményt kicsiknek és nagyoknak
a Liszt-központban.
A Munkácsy-teremben nyílik meg Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. Jézus szenvedéstörténete az

evangéliumokban és a művészetben címmel Székely János
szombathelyi megyéspüspök
előadása április 5-én öt órakor
hallható ugyanitt.
A Soproni Tavaszi Napok
programjairól részletesen beszámolunk lapunkban.

BÚCSÚZÓ ELŐADÁSOK
A Soproni Petőfi Színház három műsoron szereplő előadása is búcsúzik a nézőktől a Soproni Tavaszi Napokon. Utolsó alkalommal a Peer Gynt című drámai költemény február
29-én, A gyertyák csonkig égnek című színpadi játék március 14-én, a Zenta, 1697 rockopera március 7-én látható.

Kiváló soproni pedagógusok

A hűség napi ünnepségen vette át Dávidné Németh Valéria és Lendvay Péterné a kiváló pedagógus díjat

Tudom, messze még a nyaralási időszak, de a tavasz ígérete már sokakat a nyári pihentető hetek megtervezésére sarkallja.
Történik ez annak ellenére, hogy mások még azon
töprengenek, lesz-e idejük (pénzük) kiugrani néhány
napra valamelyik osztrák síterepre. Nekünk, magyaroknak a legkedveltebb nyári célpontunk a Balaton.
Magam is úgy vagyok vele, vetődjek is el bárhová, ha
nem voltam legalább egy-két napot a magyar tengernél, akkor úgy érzem, nem volt teljes a nyaram. Szóval, ha nyár, akkor Balaton, pedig még számos
„Itthon a vendég
vízparti hely van az orinkább csak nyűg,
szágban, ahová érdeakinek különböző
mes ellátogatni. Ilyen
kívánságai vannak,
(lesz) reményeim szeamelyeket teljesíteni
rint a Fertő is, ha bekell(ene).”
fejeződnek a fejlesztések. A magyar nyaralni vágyók szerencsés helyzetben
vannak, mert a hazai vizeken kívül viszonylag gyorsan elérhető az Adria, amely évről évre egyre több
(nem csupán magyar) embert vonz. A közelmúltban
a kezembe került a Horvát Idegenforgalmi Közösség
tájékoztatása, miszerint az elmúlt évben 644 ezer
honfitársunk 3 millió 276 ezer vendégéjszakát töltött Horvátországban. A legtöbben a Kvarner-öbölben és az Isztrián voltak. Elképesztő szám, de magam is tapasztaltam, hogy például Vrsarban (ez a
gyönyörű kis település Rovinj és Porec között fekszik) a nyári hónapokban megsokasodtak a magyarok. Néhány éve még fehér hollónak számítottak, az
elmúlt nyáron pedig már jól fizető vendégként beszélt róluk az egyik ottani vendéglős barátom. Pedig
az árak, ha mérsékelten is, de azért felfelé mozognak, de ezt ellensúlyozza a káprázatos tengerpart, a
közeli egyedülálló kirándulási lehetőségek földön, vízen és levegőben (Vrsarban repülőtér is van kisgépek fogadására). Nem véletlenül nevezik az Isztriát a
horvát Toszkánának. Aki Vrsarba látogat, a város kikötőjében találkozhat részben magyar hajóstársasággal, van a faluban olyan panzió, amelynek (rész)
tulajdonosa korábban itthon élt és dolgozott, akad
a Délvidékről ide került halász, szóval nem csoda a
magyar szó a helyiek között sem.
Mi tagadás, a horvát tengerpart vonzó, de érdemes lenne néhány dolgot elsajátítani annak érdekében, hogy minél többen itthon nyaraljanak például kempingben. Az elmúlt ősszel végigjártam jó
néhány balatoni kempinget, s az eredmény lehangoló volt. Pedig a kempingezés mint életforma, napjainkban reneszánszát éli, igaz, a jobb kempingek ma
már képesek luxusszolgáltatásokat is biztosítani, arról nem is beszélve, hogy nagyon figyelnek a tisztaságra. Tapasztalataim szerint Horvátországban a
legegyszerűbb kempingek is maguk mögött hagyják azokat, amelyeket én megnéztem. Itthon a vendég inkább csak nyűg, akinek különböző kívánságai vannak, amelyeket teljesíteni kell(ene). Ezt csak
úgy barátilag említették az egyik recepción. Máshol
a vizesblokk volt gyalázatos állapotban, pedig már a
szezon vége felé jártunk. Vízcsatlakozási lehetőség
csak kevés helyen volt, ott is csak a jobb parcellákon. Nincs vagy alig akad sportolási, vagy csónakkikötési lehetőség. Az meg már mindennek a teteje, ha egy Balaton-parti kemping nem a víz mellett
fekszik, át kell menni a közúton és/ vagy vasúton, s
fizetni kell a strandbelépőért.
Szóval, akad még bőven tennivaló ezen a területen,
de jó lenne minél gyorsabban lépni, hogy egyre több
magyar és külföldi – akik ezt a nyaralási formát kedvelik – döntsön úgy, érdemes Magyarországot, magyar kempinget választani.

FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Sopronban a hűség napján adják át a város
legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben a Sopron Kiváló Pedagógusa díjat Dávidné Németh
Valériának és Lendvay Péternének ítélték oda.
A Sopron Kiváló Pedagógusa díj
a város fiatalságának oktatása,
nevelése terén kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemélyeknek adományozható, és
évente ketten kaphatják meg.
Dávidné Németh Valéria
1987 óta dolgozik közalkalmazottként. A Bánfalvi Óvodában
1996-tól óvodapedagógusként

vesz részt a gyermekek nevelésében. Hite, hogy a rábízott óvodások a szabad játékban, változatos tevékenységformákban,
kreativitásuk és fantáziájuk
kibontakozása közben fejlődnek, élik meg gyermekkorunkat. Óvodapedagógusi munkája mellett részt vett a Benedek
Elek pedagógiai kar hallgatóinak

elméleti és gyakorlati képzésében. 2015-ben szakvizsgázott,
közoktatási vezetőpedagógusdiplomát szerzett. 2013 szeptemberétől a Gesztenyés úti
tagóvoda vezetőjeként végzi
mindennapos tevékenységét
a gyermekek és szüleik nagy
megelégedésére.
Lendvay Péterné a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és
Gimnázium tanáraként e tanévtől vonult nyugdíjba. Pályafutása
során több ezer diák oktatását,
nevelését végezte. Fizika–kémia
szakos tanári végzettsége mellé

környezetvédelmi szakmérnök
diplomát is szerzett. Sokat tett
a környezettudatos nevelés érdekében. Hosszú ideig ő volt az
iskola természettudományos
munkaközösségének vezetője.
Szaktanácsadóként, továbbá az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
titkáraként, valamint a Vermes
Miklós Nemzetközi Középiskolás
Fizikaversenyek szervezőjeként
is tevékenykedett. Évekig készítette fel az iskola diákcsapatait
az Országos Illemtan Versenyre,
ahol a diákjai négy alkalommal
értek el első helyezést.

Megújul az óratorony
Teljesen megújul a soproni vasútállomás egyik jelképe,
az óratorony. A munkálatok keretében új homlokzatburkolatot és vezérelhető díszkivilágítást kap a létesítmény.
A felújítás idejére átmenetileg nem lesz használható a
torony mellett található kerékpártároló. A kivitelezési munkálatok várhatóan március elején kezdődnek, és
mintegy három hónapig tartanak.
– A soproni óratorony 1977-es megépítése óta nem esett
át komolyabb átépítésen, időszerű a burkolat cseréje
– mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója. – A különleges fényrendszer pedig egyedi látványt
nyújt majd az állomásra érkezőknek.
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A Soproni Kézműves Műhely tagja nyáron varrótábort tart gyerekeknek

Anita egyedi vászontáskái
KÖVES ANDREA

Dekoratív textiltáskák,
hátizsákok, bevásárlózsákok, kenyérkosarak, uzsonnás- és
tornazsákok, mosható
szalvéták sorakoznak
Pusztainé Gosztom
Anita kis varrodájában a környezettudatos gondolkodás
jegyében.
– Világ életemben irtóztam a
különböző nejlonszatyroktól
– mesélte Anita, aki éppen egy
vidám virágmintás táskát varrt
beszélgetésünk közben. – A kenyeremet a ma már hiányszakmának számító varrással keresem huszonöt éve, ami nemcsak
a hivatásom, hanem a szenvedélyem is. Először csak magamnak
kezdtem el vászontáskákat varrni a maradék anyagokból. A rokonok, ismerősök beleszerettek
ezekbe a kézműves, praktikus
termékekbe, így egyre többen
kértek tőlem hasonlókat. Ma
már széles a paletta, amit készítek a jó minőségű, strapabíró spanyol vászonból: a különböző táskák, zsákok mellett
kosarak, bortartók, köténykék és
még sok-sok minden kerül ki a
kezeim alól.

Pusztainé Gosztom Anita ökotudatos termékei ezerféle mintában pompáznak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Pusztainé Gosztom Anita termékei ezerféle mintában pompáznak: jelenleg a legkeresettebbek a spirituális mandalás
és a különböző virágos minták, de népszerűek a tengerész
stílust idéző változatok, a gyerek hátizsákoknál örök kedvencek a katicás és a baglyos vásznak. A nejlonzacskókat kiváltó

Megújulnak a nemzeti
parkok igazgatóságai
– Tájegységi szervezetekkel bővülve újulnak
meg a nemzeti parkok
igazgatóságai – jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Közölte, hogy
a 10 igazgatóságon belül
a természetvédelmi feladatok ellátására 41 tájegység jön létre. Vezetésükért a tájegységvezetők
felelnek, személyi állományuk pedig a vagyonkezelést, a monitorozást, a területi őrzést és a helyben
jellemző tevékenységeket egyaránt ellátja. Az
igazgatóságok felépítése
egységesül. A természetvédelmi őrök munkájában

a hatósági jellegű szerep
helyett előtérbe kerül a
szolgáltatói–tanácsadói
tevékenység.
A miniszter arra számít,
hogy a tájegységi modell választ adhat a nemzeti parkok előtt álló kihívásokra. Az átszervezés
hozzájárul a hosszú távú
működőképességhez és
az átláthatósághoz. Az
új rendszer az igazgatóságokat is támogatja abban, hogy szolgáltató,
tanácsadó és támogató
intézményként központi szerepet tölthessenek
be egy-egy térség fejlesztésében.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Ötvös utca 12. szám
alatti ingatlan értékesítésére
Helyrajzi száma: 2213/A/6
Alapterülete: 84 m2
Rendeltetése: varroda
Induló ár: 7.016.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. február 28. 9.00
A helyszínen megtekinthető: 2020. február 17. 13.00
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em.,
Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, illetve további
információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

bevásárlózacskói is nagyon tetszetősek: a vékony pamutot is
vidám mintákkal teszi egyedibbé. Saját családja számára is
ebben vásárolja a gyümölcsöt,
a pékárut. Mint meséli: igazi
öröm számára, ha egy-egy újabb
formát kísérletez ki, csak olyan
táskákat készít, amely saját kútfőjéből származik. A Soproni

Kézműves Műhely tagja, ennek keretében nyáron varrótábort is tart gyerekek számára. Szívfájdalma, hogy az általa
annyira szeretett, szép szakmát
ma már egyre kevesebben űzik,
és hobbiból is alig-alig ülnek
varrógéphez.
Pusztainé Gosztom Anita
már gyermekkorában nagyon

szeretett alkotni, annak idején
maradék anyagokból még kézzel varrta a babái ruháit. Amikor
életében először géppel varrhatott, rájött: egész életében szívesen foglalkozna ezzel. Az pedig külön öröm számára, hogy a
vászontermékek varrásával egyben a környezetvédelem ügyét
is szolgálhatja.

2020. február 12.

Matricák
a kukákra
A lakossági kukákra azonosító matricákat kell ragasztani – hívja fel a figyelmet az STKH.
Ettől az évtől a Sopron
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,
valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
együttműködése alapján
városunkban a lakossági gyűjtőedényekre – kukákra – el kell helyezni a
matricákat. A soproniak a
tavalyi negyedik negyedévi közszolgáltatási számla mellékleteként kapták
meg az érvényesítő matricákat. A levélben tájékoztatást adtak a felhelyezés
határidejéről, módjáról.
A közös használatban lévő
edények esetében minden
edényhasználó a saját matricáját ragassza fel a közös kukára!
A matricák meglétét márciustól ellenőrzik. Fontos,
a továbbiakban csak az ép,
sérülésmentes matricával
ellátott edényeket üríti ki
a társaság. Az év elejétől
érvényes közszolgáltatási, az üdülőhelyi és időszakos szerződések esetében
az érvényesítő matricákat
később postázzák.
További információk
www.stkh.hu

Sérült madarakat ment ›

ZÖLD HÍREK

Cselekvési terv
a zöldebb
Magyarországért

Bodnár Ágota négy éve foglalkozik sérült madarak megmentésével
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Beteg, sérült madarakat gyógyít Bodnár Ágota. A soproni nő családi házuk kertjében több
röpdét is kialakított, ahol megerősödnek a madarak, mielőtt szabadon engedi őket.
Ahogy beléptem a Ferenczy János utcában lévő családi ház alsó szintjére, egy pillanatra úgy
éreztem, mintha az állatkert
madárházában lennék. Illetve
mégsem, mert nem vidám madárcsiripelés fogadott, hanem
csend, mint egy kórteremben.
Talán jó is a kifejezés, hisz Bodnár Ágota beteg, sérült, bajba jutott állatokat, elsősorban madarakat ment és gyógyít.
– Szüleimnek köszönhetően mindig is szerettem az állatokat – mesélte Ágota. – Az
első madaram egy hullámos
papagáj volt, 15 évig élt, így

vele nőttem föl. Most is van egy
nimfapapagájom.
A fiatal nő nyitott szemmel
jár az utcán, gyakran bukkan
sérült, bajba jutott madarakra.
Négy évvel ezelőtt egy fészkéből kiesett kis verébfióka megmentésével „indult” madármentő ténykedése. – Közeledik
a tavasz, amikor rendkívül gyakori, hogy kiesnek a fészekből a
fiókák, vagy éppen a rigók maguktól kiugranak. A madarak
rendkívül stresszesek, különösen egy baleset után, amikor
például nekirepülnek egy ablaknak. Ilyenkor azzal teszünk

a legjobbat, ha egy órára berakjuk őket egy sötét dobozba,
ahol megnyugodnak, és utána
vidáman elrepülnek. A fészekből kiesett kis fiókát, ha az nem
sérült, legjobb, ha ott hagyjuk,
vagy esetleg föltesszük egy védett helyre.
Bodnár Ágota kiváló kapcsolatot ápol a Fertő–Hanság
Nemzeti Park szakembereivel,
folyamatosan képezi magát,
nemcsak szakkönyvekből, hanem több alkalommal is részt
vett dr. Déri János állatorvosnak,
a Hortobágyi Madárkórház vezetőjének elméleti és gyakorlati
oktatásain. A családi ház kertjében több röpdéje is van Ágotának, a „kórteremből” ide kerülnek a kis betegek, hogy innen
aztán egy idő után útjára engedje őket. A gyógyult madarak közül nagyon sok visszajár a Bodnár ház kertjébe.

Négy különböző cselekvési terv egy közös
cél érdekében: a zöldebb Magyarországért.
Így lehet jellemezni azokat a dokumentumokat – köztük a Nemzeti Energiastratégia
2030-at és Magyarország Nemzeti Energiaés Klímatervét –, amelyeket a közelmúltban
fogadott el a kormány.
Ezekben a többi között az szerepel, hogy
Magyarország vállalja, hogy az 1990-es értékhez képest 2030-ra
legalább 40 százalékkal
csökkenti a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátását.

Klímavédelemben
is segít az erdő
A klímaváltozás miatt
egyre nagyobb figyelmet
kell fordítani az erdők
vízvisszatartási, víztárolási kapacitásának növelésére. Az erdők vízvisszatartási képessége
azért is fontos az éghajlat szempontjából, mert
a fák a talajban összegyűlő víz, csapadék egy
részét elpárologtatják,
és visszajuttatják a levegőbe, így javítva annak minőségét. Az erdők ezen túlmenően a
víz visszatartásával növények és állatok számára hasznosíthatóvá teszik
a csapadékot.

2020. február 12.
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Zarándokok
Csíksomlyóra
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A fellépéseket mindig nagy várakozás, izgalom előzi meg

Vannak vidékek

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is elindul a Székely Gyors – Csíksomlyó
Expressz a csíksomlyói búcsúba. A zarándokvonat május 29-én kezdi útját és június 1-jén,
pünkösdhétfőn érkezik vissza.
A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron,
Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó
Expresszt összekapcsolják a
Székely Gyorssal, és a két vonat
együtt, „össznemzeti zarándokvonatként” indul Erdély felé.
A zarándokok a nagyváradi
és kolozsvári ünnepséget követően, Kalotaszegen át érkeznek

Székelyföldre. A résztvevők
szombaton a csíksomlyói Mária-kegyhelyen részt vesznek
a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe, az ezeréves határhoz zarándokolnak.
Visszajövet a Csíksomlyó Expressz zarándokai részt vesznek
Gyimesközéplokon a pünkösdi forgatag nevű magyar–székely–csángó találkozón, és itt
megemlékeznek a 100 éve aláírt trianoni békediktátumról.

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A hétvégi gálán 16 csoportban több mint 400 diák és felnőtt lépett színpadra FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Petőfi-iskola néptánccsoportjai, népzenészei, a Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes Táncegyüttes, a Kacagány Tánccsoport a Fajkusz
Banda zenéjére léptek fel a hétvégén a színházban. Mindegyik előadás nagy sikert aratott.
Sopronban évek óta hagyomány,
hogy az év elején bemutatót tartanak a Petőfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos, népzenész tanulói és a Soproni Pendelyes
Kulturális Egyesület művészeti
formációi; összesen 16 csoport
több mint 400 diákja, tagja.
A csoportok évről évre másmás koreográfiával lépnek a közönség elé. A műsorban a táncés mozgásművészeti osztály

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1995
Sopront nem akarjuk
elnémetesíteni
Sopron német nemzetiségi
kisebbségi önkormányzata
tegnap délután tartotta alakuló ülését a városházán. Dr.
Gimesi Szabolcs polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, az öttagú testületet,
dr. Tölli Zoltánt, a választási
bizottság elnökét, valamint
meghívott vendégeiket, Boros
László és dr. Kertész Zoltán országgyűlési képviselőket és
Fülöp József szocialista képviselőt. Dr. Tölli Zoltán hivatalosan is bejelentette a december
11-i önkormányzati választáson szü letett eredményt, a
német nemzetiségű kisebbségi önkormányzat megalakulását, és felolvasta a testületbe jutott képviselők nevét.
Brenner Kálmán, Hirschler
Rezső, Krisch Aladár, Krisch
Aladárné és Schey András
alkotják a testületet. Ezt követően a választási bizottság
elnöke átadta a szót a kisebbségi önkormányzat korelnökének, Hirschler Rezsőnek, aki
a levezető elnöki teendőket is
vállalta. A Himnusz eléneklése
után a testület tagjai letették
az esküt, majd a korelnök kérte
képviselőtársait, titkos szavazással döntsenek, válasszanak
elnököt és alelnököt. A döntés
értelmében Hirschler Rezső lett
a kisebbségi önkormányzat

elnöke, Krisch Aladárné pedig
az alelnök. Sopront nem akarjuk elnémetesíteni, de hagyományaink és kultúránk terén
a régi szép idők visszaállításán dolgozunk majd, mondta
zárszavában Hirschler Rezső.
(Kisalföld)

1970
Röpülj páva döntő
Sopronban
A „Röpülj páva” versenyműsor-sorozata felszabadulásunk útvonalát követi, s ezért
választották a döntő színhelyéül a legkésőbb felszabadult
nyugati országrész szép városát, Sopront. Itt fog tehát lezajlani a tíz legtöbb pontot szerzett versenyző ünnepi műsora,
természetesen új dalokkal, és
Sopronban lesz a díjkiosztás
is. Anekdotaként jegyezzük
meg, hogy a felszabadulás
nyomon követésénél szükségszerűen itt-ott volt egy kis időeltolódás. Az egyik városunk
közönsége előtt ezért kellett
Vass Lajosnak mentegetőzve
bejelentenie: Elnézést kérünk,
hogy egy héttel később értünk
ide, mint a felszabadító szovjet hadsereg… (Film Színház
Muzsika)

1920
Sopron tartományi
főváros?
Tegnap délben „küldöttségjárás” volt a bécsi államkancellári

hivatalban. Megint NyugatMagyarországról jelentkezett
deputáció, mint már annyiszor. Dr. Wahlheim volt a szónok. Arra kérte dr. Renner kancellárt, hogy kövessen el mindent Nyugat-Magyarország
mielőbbi csatlakozása érdekében, mert az élet ott tűrhetetlen, különösen mióta lezajlottak a választások. Renner
kancellár azt válaszolta, hogy
jól ismeri a magyar választásokat a régi időkből. Mesebeszéd,
hogy Német-Ausztria cseh csapatokkal akarja megszállatni
Nyugat-Magyarországot, mert
az osztrák kormány a jog erejénél fogva tart igényt erre a
területre, s nem kíván erőszakot alkalmazni. Élénken sajnálja, hogy a nyugat-magyarországi lakosság nem értékelte
kellőképpen az osztrák kormány barátságos érzelmeit, de
elkövetkezik az idő nemsokára,
mikor be fogja látni tévedését.
Ha a magyar nép nem szenvedett volna oly sokat a bolsevisták alatt, akkor a mostani
reakció sem következett volna
be. Az osztrák kormánynak
első dolga az lesz, hogy alkotmányt adjon az új országrésznek, és az eddigi osztrák koronatartományok önkormányzatának mintájára Sopront
mint új tartományi fővárost
felvirágoztassa. (Az Est)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

tanulói is bemutatkoztak. – Az
idejáró diákok a néptánc mellett
a balett alapmozdulatait, mozgásfejlesztő gimnasztikát, kreatív gyermektáncot is tanulnak.
Célunk, hogy a népzene, a néptánc mellett más műfajokba is
kitekintsünk, ezek egymást kiegészítve és erősítve, komplexen jelenjenek meg az órák, a
próbák, illetve az oktatás során
– mondta Sipos Ferenc, a Petőfi-iskola igazgatója.

Az igazgató kiemelte: fontos
vállalásuk, hogy évente egyszer
színházi körülmények között
mutassák meg a közönségnek, a
szülőknek, nagyszülőknek, hogy
mit tanultak, mennyit fejlődtek
tavaly február óta. A fellépéseket mindig nagy várakozás, izgalom előzi meg. Ez természetes is, ugyanakkor fontos, hogy
a táncosok, zenészek gyakorlatot, tapasztalatot szerezzenek
a színpadon, hiszen a mai kisdiákok, középiskolások néhány
év múlva akár országos szakmai versenyeken, a városi rendezvényeken is rendszeres szereplők lesznek.
A Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes Táncegyüttes, a Kacagány
Tánccsoport szombaton este lépett a színpadra.

– A hétvégén bemutatott
előadássorozat címe – utalva
Kányádi Sándor versciklusára –: Vannak vidékek – folytatta Sipos Ferenc. – A már említett Kárpát-medencei életérzést,
gondolatiságot, a vidéki élet hagyománykincsét vittük színpadra bemutatva a magyar, a
felvidéki, a szlovák, a román, a
cigány zenét, táncot. A Sopron
Táncegyüttes tagjai által magas
színvonalon előadott táncokat
Kányádi Sándor Vannak vidékek
versei fűzték össze Ács Tamás,
Szabóné Molnár Andrea és Kőhalmy Kristóf bemutatásában.
Mindezekhez a Fajkusz Banda
– Kalász Máté prímás és Ölveczky Tamás fúvós közreműködésével – kiváló muzsikái adták a
kíséretet.

25 éve „repkednek”

A TurbóMéhek a Kórus Spontánusszal ad koncertet vasárnap a GYIK-ban
KÖVES ANDREA

25 éves fennállását ünnepli a soproni kötődésű
Méhek zenekar. A stílushatárok közé nem szorítható formációt a soproni közönség vasárnap
15 órától újra hallhatja a Kórus Spontánusz farsangi koncertjén.
Méhes Csaba és Hargitai Gábor,
a két alapító szerint szinte sorsszerű volt a találkozásuk: mindkettőjük lételeme az abszurd
humor. Erre építették a Méhek
zenei és szövegvilágát. Eleinte
meghökkent a közönség, amikor két méhruhába bújt alak
mindenféle furcsa zeneeszközzel a színpadra lépett, és szokatlan stílusú dalokat énekelt.
Azonban rövid időn belül széles rajongótáborra tettek szert.
Ki ne ismerné a kultikussá vált
Barbie-dalt, a KFT Afrikája

ihlette Skandináviát vagy éppen a vidám Zizidalt. Időközben kísérleteztek is. 2005ben fúzióra léptek az egykori
Soproni Ütősökkel, a későbbi
Strokes-szal.
A szövetség eredményeképpen új hangszerek színesítették
a zenekar eszköztárát, úgy, mint
különböző méretű műanyaghordók, vödrök, PVC csövek,
amelyek fúvós és ütős dallamhangszerként is funkcionálhattak. Az utóbbi évek újabb frissülést hoztak a zenekar életében:

megalakult a TurbóMéhek
együttes: az alapítók mellett
öt remek zenésszel – basszusés szólógitárossal, dobossal,
harsonással és trombitással bővült a csapat.
– A Méhekben való zenélés
számomra két és fél évtizede a
feltöltődést hozza – mesélte Méhes Csaba. – Pantomimművészként sok-sok projektben vagyok
benne, mindezt a Méhekkel való
fergeteges hangulatú koncertek
remekül kiegészítik. Gőzerővel
készülünk az áprilisi születésnapi koncertünkre.
– Nagy élmény volt tavaly
a VOLT Fesztiválon több száz
ember előtt fellépni. Számomra inspiráló, hogy profi zenészekkel állhatok egy színpadon,
ilyenkor kicsit én is zenésznek
érzem magam – tette hozzá mosolyogva Hargitai Gábor.
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Horváth Dominik az SC Sopron saját nevelésű játékosa

A felnőttek között
PÁDER VILMOS

– Fiatalon, alig 17 évesen mutatkozott be a felnőtt együttesben. Milyen érzés volt elsőként
belépni a felnőtt öltözőbe?
– A klub saját nevelésű játékosaként mindenkit ismertem,
mivel minden társam soproni,
szeretettel fogadtak és biztattak. Hamar felvettem a csapat
ritmusát. Örülök, hogy sok és
kemény munkával sikerült eljutni idáig.
– Mi a kedvenc posztja?
– Szélső támadó szerepkörben érzem jól magam, ott tudok legjobban hasznára lenni a
csapatnak.
– Rövid időt töltött a felnőtt
keretben, és máris a pályán találta magát. Hogyan sikerült
az első mérkőzése, és hogyan
emlékszik első góljára?
– A Lébény ellen léptem először pályára, a pulzusom megemelkedett, amikor a fűre futottam. Az edzőm szerint jól
játszottam, nem hoztam szégyent a csapatra. Egy biztos, nagyon akartam. Az első gólom is
emlékezetes marad, a Pannonhalma ellen csereként jutottam

SKC: vereség
Oroszlányban
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni labdarúgás mindig adott
tehetséges fiatal játékosokat a magyar csapatoknak. Az SC Sopron
utánpótlás-nevelő egyesület egyik
nagy reménysége Horváth Dominik (18), aki
végigjárta a klubon belül a „szamárlétrát”.
szóhoz, 10 perc volt hátra a mérkőzésből, s már 3 perc játék után
sikerült szép gólt lőnöm. Ezt követően játszottam még az Öttevény, Csorna, Kapuvár, Jánossomorja, Abda és a SFAC ellen is.
– A felnőtt csapatnál edzőváltás történt, okozott-e gondot az átállás?
– Nem, mivel Horváth Csaba vezetőedző korábban is volt
mesterem az U16-ban, és az ő
munkájának köszönhetően
kaptam meghívást a magyar
korosztályos válogatott bő keretébe. Szeretnék továbbra is
jól teljesíteni, nagyon fontos,
hogy bízzanak bennem. Játékommal és hozzáállásommal
szeretnék példát mutatni az
utánpótlásban játszó fiatal játékos társaimnak.
– Hogyan értékeli a csapat
jelenlegi helyzetét?
– Öröm, hogy elsők vagyunk
a bajnokságban, nagyon sokat
dolgoztunk érte. Motivált, profi mentalitással vágunk neki a
nehéz tavaszi szezonnak. Mindenki érzi a felelősségét csapaton kívül és belül egyaránt,

2020. február 12.

A tabellán elfoglalt pozíció
szempontjából kiemelt jelentősége volt az SKC múlt hétvégi
oroszlányi fellépésének. A mérkőzés kiegyenlített küzdelmet
hozott az első két negyedben,
sőt a nagyszünet előtt Jogela villanásainak köszönhetően nyolc
ponttal is vezetett a soproni csapat, ebből három egység maradt
a félidőre (42–45).
Az SKC játéka bizakodásra
adott okot, Eric Carter a fordulás
után is biztosan gyűjtötte a pontokat és a lepattanókat, a kosarak
felváltva estek, az utolsó negyed
előtt egyenlő volt az eredmény.
A záró etap aztán egyértelműen az oroszlányé volt: Wahington, majd Rizvic több triplát is

szerzett, a soproni oldalon pedig alig volt pontszerző játékos,
ráadásul a csapat védekezése is
szétesett. Így végül három szoros
negyed után magabiztosan győzött a hazai együttes, a végeredmény: OSE Lions – SKC: 91–75.
– Harmincöt percig mi érdemeltünk volna győzelmet,
azonban az lesz a sikeres csapat, amely az utolsó öt percben is magas színvonalon teljesít – mondta Kostas Flevarakis
vezetőedző. – Gratulálok ellenfelünknek és a szurkolóknak is,
ismét rendkívül jó hangulatú
meccset játszhattunk.
A válogatott Eb-selejtezői
miatt hosszabb bajnoki szünet következik, az SKC legközelebb március 7-én a Falcót fogadja majd.

Horváth Dominik FOTÓ: NÉMETH PÉTER
tudjuk, hogy a városnak, a szurkolóknak nagy szükségük van
az NB III-ra.
– Mik a tervei a jövőben?
– A csapat állandó tagja szeretnék lenni, van még bőven
fejlődési lehetőségem, ismerem a korlátaimat. Célom, hogy
eredményes legyek én is és az

együttes is. Nem utolsó sorban
számítson rám a csapat.
– Mit ad Önnek a szurkolók
jelenléte?
– Nagyon-nagyon sokat, az ő
biztatásuk óriási erőt ad, ők a
csapat 12. játékosai. Remélem,
hogy a bajnokság végén közösen ünnepelhetünk.

Harmincöt percig mi érdemeltünk volna
győzelmet – mondta Kostas Flevarakis
FOTÓ: OROSZLÁNYI SPORTEGYLET

Háromból 3 győzelem
A magyar férfi jégkorong-válogatott továbbjutott a nottinghami olimpiai selejtezőtornáról,
miután a vasárnapi zárómérkőzésen 4–1-re
legyőzte a házigazda brit csapatot.
Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese korábban már
nyert az észtek és a románok ellen, majd a házigazda briteket

múlta felül. A finn szakvezető felidézte: legutóbbi találkozásukkor a britek 15,8 másodperccel a végső dudaszó előtt

A játékosok szerint a csapategység a siker kulcsa

egyenlítettek, ezzel elütve a magyar válogatottat attól, hogy története során harmadszor a legjobbak közé kerüljön. Most a
magyar csapat „visszavágott”.
A szakember méltatta a kapuban remekül teljesítő, 47 védést
bemutató Rajna Miklóst, valamint a csapategységet.
– Mindent együtt csináltunk,
abban volt az erőnk, hogy mindig öt ember mozgott együtt,
amikor védekezni kellett, akkor mindenki védekezett, ezért
nyertünk – értékelt az első gólt
jegyző Stipsicz Bence.
A magyar csapat a pekingi
téli ötkarikás játékok utolsó,
augusztus végi kvalifikációs
körébe került. Ott 12 együttes
szerepel három kvartettben,
a csoportgyőztesek léphetnek
jégre a 2022-es téli olimpián.
A férfi jégkorong-válogatott
háromszor szerepelt ötkarikás
játékokon: 1928-ban, 1936-ban
és legutóbb 1964-ben.

Döntős tollaslabdázók
Három diák is képviseli a soproni színeket
a tollaslabda diákolimpia országos döntőjében. A területi fináléban azok a versenyzők kvalifikálták magukat a legjobbak közé,
akik az első 4 helyen végeztek. Ez 4 soproni
indulóból háromnak sikerült: Oszvald Julianna és Winkler Dorottya első lett, Elter
Ádám pedig 2. helyen végzett. Pálfi Zétény
6. helyezése azt jelentette, hogy éppen lemaradt az országos döntőről.
– A tollaslabdában a tömegsportjelleg dominál a diákoknál, azonban azon dolgozunk,
hogy a legtehetségesebb gyerekeket felka-

roljuk, velük külön foglalkozunk – mondta
Kocsis Attila, a Soproni Tollaslabda Egyesület elnöke. – Viszonylag kevés olyan fiatalunk van, akit versenyeztetünk, de akiket
nevezünk, komoly eséllyel indulnak a diákolimpián. Idén magasabbra tesszük a lécet,
azt várjuk, hogy a döntőbe jutott 3 soproni
fiatal közül ketten a legjobb tízben végezzenek. Abban bízom, hogy a legjobb ötbe
is bejut egy versenyzőnk, a legszebb pedig
egy érem megszerzése lenne.
Az országos döntőt idén március 28–29én rendezik meg Balatonbogláron.

2020. február 12.
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A Novomatic-arénában köszöntötték a legjobb sportolókat

„A sportolók a mi hőseink”

A 31. Sportgálán a tavalyi országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján adták át az elismeréseket FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén is köszöntötte a város a legjobb sportolóit: hétvégén tartották
a 31. Sportgálát. Összesen közel
200 elismerést osztottak ki, díjazták a sikeres felnőttek mellett a legtehetségesebb fiatalokat is.
A díjátadó előtt dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte
a gála résztvevőit. – A sportolók a mi hőseink, akik akaraterőből, küzdeni tudásból példát
mutatnak mindannyiunknak,
hiszen szorgalmasan dolgoznak és akkor is felállnak, ha elbuknak. A tavalyi év világraszóló soproni sportsikereket

hozott, és bízom benne, hogy
ez az év is hasonló vagy még
komolyabb eredményeket ad
nekünk – hangsúlyozta a polgármester, aki azt is hozzátette:
a sikeres sportnak ára van, áldozatos, szorgalmas napi munka
szükséges a komoly eredmények eléréséhez. Éppen ezért
jár köszönet a sportolóknak és

az őket segítő egyesületi vezetőknek, edzőknek, családtagoknak és támogatóknak.
A felnőtt és szenior kategóriában nem kevesebb, mint
hatvankét díjazott volt. Köztük olyan sportolók és csapatok, mint a Soproni Tigrisek SE
bajnok és kupagyőztes kerekesszékes kosárlabdacsapata, Babos
Tímea teniszező, aki tavaly világbajnoki címet szerzett vagy
épp a Sopron Basket női együttese, amely a bajnoki és kupagyőzelem mellett az Euroliga
négyesdöntőjében szerepelt.
A diák–ifjúsági korcsoportban
harminchat, a gyermek–serdülő
kategóriában pedig ötvenhat elismerést adtak át. A 2018/19-es

4 Szlávik a Tigriseknél

tanév diákolimpiai eredményei
alapján harminchárom dobogóst szólítottak a színpadra.
Az elismeréseket Barcza Attila országgyűlési képviselő,
dr. Farkas Ciprián polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester és Abdai Zsolt önkormányzati képviselő adta át a
sportolóknak.
Csiszár Szabolcs sportért is felelős alpolgármester a rendezvényen hangsúlyozta: nagyon
büszke a város a sportolóira, kiváló teljesítményükkel rengetegen öregbítették Sopron hírnevét. A díjátadón köszöntött
sportolók létszáma is mutatja,
hogy a 2019-es év kiemelten sikeres volt a város életében.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Február 12., szerda 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket
– ZTE NKK
Február 19., szerda 9
óra, Berzsenyi-líceum
Diákolimpia – fiú kosárlabda IV. korcsoport
Február 20.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Dynamo Kursk

A Soproni Tigrisek SE-nek jelenleg négy igazolt játékosa van a legendás Szlávik
családból, felvételünkön Szlávik Bence, ifjabb Szlávik Gábor, Nagy Tamás elnök,
Szlávik József és Szlávik Botond
A soproni Szlávik família és a
kosárlabda sportág szinte ös�szeforrt az elmúlt években, évtizedekben. Ki ne emlékezne
arra a mérkőzésre, amikor a kilencvenes évek elején az SKC az
utolsó percekben mindössze 4
játékossal tudta legyőzni az akkoriban sztárcsapatnak számító Szolnok együttesét? Nos, abban a csapatban Szlávik József
és Szlávik Gábor is helyet kapott
– most pedig a Soproni Tigrisekhez kötődnek.

– Szlávik Józsi az NB II-es csapatunk tagja, 51. évében jár,
de hihetetlenül fitt és rutinjával nagy segítségére van a csapatnak – mondta Nagy Tamás,
a Soproni Tigrisek SE elnöke.
– Szintén a másodosztályú felnőtt együttesünket erősíti az
egykori SKC-kosaras, Szlávik
Gábor fia, ifjabb Szlávik Gábor.
Azonban itt nem ér véget a sor:
U18-as csapatunk egyik legjobbja Szlávik Bence, Szlávik Botond
pedig az U16-osoknál pattogtat.

A sportvezető szerint megtisztelő, hogy ennek a népes
kosaras famíliának négy tagja is a Tigrisek igazolt játékosa. – Mivel több generáció
képviselteti magát, elmondhatjuk, hogy egyesületünknél tovább él ez a szép, soproni tradíció – tette hozzá Nagy
Tamás. – Megbecsüljük őket, és
igyekszünk legjobb tudásunk
szerint egyengetni a Szlávik
család legifjabb képviselőinek
szakmai útját.

Február 23.,
vasárnap 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– PEAC Pécs

Terem
labdarúgás
Február 15.,
szombat 10 óra,
Gárdonyi-iskola
Alapfokú városi általános és középiskolás teremlabdarúgó-torna
Február 15., szombat
13.30, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
Sopron városi téli teremlabdarúgó-torna

Csiszár Szabolcstól vette át a díjat és az oklevelet
Soós Vivien, a Soproni Torna Club sportolója
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Azokat a képességeket fejlesztik, amelyek a jövőben a legfontosabbak

Képzés a kor igényei szerint
MADARÁSZ
RÉKA

Az állami
fenntartású iskolák között egyedülálló
képzési forma bevezetésére készül a Soproni Széchenyi István
Gimnázium: angol/
német nyelvi és informatikai innovatív osztályt indít a következő
tanévtől. Az előkészítő munkálatok egy éve
folyamatosan zajlanak.
Farkas Gábor igazgatóvá választása óta tervezik a Széchenyi-gimnáziumban az oktatási
módszerek modernizálását. A cél
érdekében – az országban a legelsők között – digitális pedagógiai
munkaközösséget hoztak létre,
amelybe a tanári kar csaknem
fele, 19 pedagógus lépett be önkéntes alapon.
– Először belső továbbképzéseken „tanítottuk magunkat” új
módszerek, applikációk, oktatási szoftverek használatára, aztán
elhatároztuk, hogy indítunk egy
olyan osztályt, ahol az új módszereket digitális platformok
támogatják – tudtuk meg Barta

„A hazafiúi jó hírnév
olyan kényes pont a
magyar ember lelkében, mint erényes
nőnél a női tisztaság, melynél nem
elég az az öntudat,
hogy megvan, de
amelynek látszatát
is szükséges szeplőtlenül megőrizni.”

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Cseres Tibor:
Hideg napok

A Széchenyi-gimnáziumban digitális pedagógiai munkaközösséget is létrehoztak, amelybe 19 pedagógus
lépett be önkéntesen – ők folyamatosan tanulják az új módszereket
Róberttől, a munkaközösség vezetőjétől. – Felvettük a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, ahol
már folytatnak digitális oktatást.
Ilyenből mindössze három középiskola van az országban: két
közülük magán, egy pedig egyházi fenntartású.
Az új nevelési–oktatási programot a kezdetektől fogva támogatta a Soproni Tankerületi

Központ igazgatója és a Klebelsberg Központ elnöke. A lelkes
tanárok felkészítésébe bekapcsolódott egy nemzetközi informatikai cég is, sőt az intézmény elnyerte az innovatív
iskola címet.
– Az új tanítási módszerek bevezetése azért is döntő fontosságú, mert nemcsak az információhoz jutás lehetőségei és a

tanulók igényei, hanem a munkaerő-piaci elvárások is radikálisan megváltoztak az utóbbi
években – tette hozzá Barta Róbert. – Ebben az osztályban a
tantárgyi tudás mellett azokat
a képességeket fejlesztjük elsősorban, amelyek a jövő munkavállalóinak a legszükségesebbek:
együttműködés, csapatmunka,
kommunikáció, önkifejezés,

digitális ismeretek, az önálló tanulás képessége, nyitottság és
motiváltság az új feladatokra.
Az iskola ingyenesen biztosítja
majd a diákoknak a tanuláshoz
szükséges, több százezer forint
értékű laptopot a beiratkozáskor, ezért nem a család anyagi
helyzete, hanem a tehetség és a
motiváltság választja ki a leendő tanulókat.

Családi délutánok

Hagyományosan a hazai élvonalban lévő zenekarok és előadók legnagyobb seregszemléje a VOLT Fesztivál. A most bejelentett nevekkel együtt – csak a két nagyszínpadon – több
mint 50 kedvenc lép majd fel a július 1–4-ig
tartó soproni programon.
Kiscsillag, Krúbi, Lazarvs,
Lotfi Begi, Margaret Island,
Paddy &The Rats, Péterfy
Bori & Love Band, Punnany Massif, Ricsárdgír,
Road, Szabó Balázs Bandája, Vad Fruttik valamint
a Wellhello.
Az idei fesztiválon természetesen helyet kapnak
majd a Nagy-Szín-Pad!
2020 jelöltjei, valamint
A Dal 2020 győztese. A Magenta Színpadon az első
napon Tesco Disco fejezi be az estét, míg a fesztivált egy fergeteges Necc
Party zárja majd.

1964-ben jelent meg először Cseres Tibor regénye, amelyből nagy sikerű film és dráma is készült.
A regény két időben, két
színtéren játszódó, keretes cselekménye az 1942es újvidéki vérengzés hátborzongató napjait idézi.
Az országos méretűvé táguló, megrázó dráma hátterében a legmagasabb
rangú szereplő – Büky őrnagy – személyes jellegű
tragédiája bontakozik ki:
egy véletlen következtében felesége, aki titokban
látogat Újvidékre, szintén
a megtorlás áldozata lesz.

Ez történt
Sopronban

A Halott Pénz idén is fellép a VOLT-on

›

A HÉT MOTTÓJA:

Cseres Tibor (magyar író,
1987 és 1989 között a Magyar
Írók Szövetsége elnöke)

A magyar élvonal
a VOLT Fesztiválon

A VOLT-ra érkeznek – a korábban bejelentett Tankcsapda, Halott Pénz, Majka & Curtis, Kowalsky meg
a Vega, a Bagossy Brothers
Company, Irie Maffia, AWS,
Supernem mellé – a következő hazai bandák és előadók: 30Y, Andro, Anna &
The Barbies, Bëlga, Bohemian Betyars, Brains, ByeAlex és a Slepp, Cloud 9+,
Csaknekedkislány, Dublic, Erik Sumo Band, Esti
Kornél, Fish!, Follow The
Flow, Fran Palermo, Ganxsta Zolee és a Kartel, Horváth Tamás, Jumodaddy,
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Szász Tünde, Farkasné Irénke és Jakabné Vagyon Henrietta tematikus
délutánokat tartanak a családoknak, ahol saját kezűleg készített ajándékokkal
is kedveskednek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MADARÁSZ RÉKA

Három iskolavédőnő nem kisebb feladatot vállalt magára, mint hogy anyákat a lányaikkal,
apákat a fiaikkal hozza közelebb egymáshoz.
Szász Tünde és Farkas Józsefné
iskolavédőnők tíz éve tartanak
családi életre nevelő óraciklusokat a Deák Téri Általános Iskola felső tagozatán. Három éve
a Deák téri és a Lackner Kristóf
Általános Iskola negyedikeseinek „Anya–lánya délutánokat”
hirdettek meg.
– Hogy miről is szólnak ezek a
délutánok? A nővé válásról. Meg
persze másról is: az anya–lánya
kapcsolat erősítéséről, a kislányok és anyukáik előtt álló nagy
beszélgetések megalapozásáról,
támogatásáról – mesélte Szász
Tünde. – Szeretnénk elősegíteni,

hogy a lányok felkészülhessenek női létük lényegére, és a
nőiességüket ne nyűgként, hanem az élet továbbadásának
ajándékaként éljék meg. Örömünkre szolgál, hogy a tavalyi
tanévben csatlakozott hozzánk
Jakabné Vagyon Henrietta, a Hunyadi-iskola védőnője is.
A program nemcsak a családok számára jelent rendkívül
sokat, de szakmai körökben is
nagy sikert aratott: országos
pályázatokon nyertek vele az
ötletgazdák.
– Tavaly útjára indítottuk
az „Apa–fia délutánt”, amely

ugyanabban a három általános
iskolában fut – folytatta Farkasné Irénke, aki munkája elismeréseként tavaly miniszteri kitüntetésben részesült. – Nagyon
megindító pillanatoknak lehettünk szemtanúi, átélői, az apukák ugyanis még intenzívebb
érzelmeket fejeztek ki, mint az
anyukák. A résztvevők visszajelzései megerősítettek bennünket
abban, hogy szükség van ezekre
az együttlétekre.
A védőnők rengeteget készülnek a foglalkozásokra, ahol saját
eszközeikkel szemléltetik a mondanivalójukat, sőt még ajándékokkal is kedveskednek a résztvevőknek. A hölgyek elmondták,
ők maguk is rengeteget tanulnak
az alkalmakkor, ahol a kicsik teljesen meg tudnak nyílni, és bátran mernek kérdezni.

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

75 évvel ezelőtt mintegy
ezer munkaszolgálatost
vittek Sopronból a cinfalvi (Siegendorf) cukorgyárba, ahol hatalmas munkatábort állítottak fel. Egyes
adatok szerint a tábor felállítása után hamarosan mintegy kétszázan haltak meg
kiütéses tífuszban. Körülbelül négyszáz embert pedig
pár nappal a felszabadítás
előtt Németországba hurcoltak tovább.
60 évvel ezelőtt, 1960. február elsején a városi könyvtár áttért a szabadpolcos
kölcsönzésre. Az átrendezéssel egy időben tágas,
világos olvasóterem is létesült. A könyvtár átrendezésére 40 ezer forintot költött a soproni járási tanács
végrehajtó bizottsága.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán (www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl
részleteket lapunk.
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Alma és fája

Gyógyítók családja

A CUKRON TÚL

A cukorbetegség kimondása
– tehát a diagnózis felállítása
– ma is a tartósan emelkedett vércukorértékek igazolásán alapul. A diabetes mellitus hatékony kezelésének
fokmérője a vércukorértékek „normál” tartományba
való csökkentése vagy legalább ahhoz való közelítése.
Emiatt a cukorbetegség természetesen ma is a cukorról
szól, de… Itt sem önmagában a cukor a kérdés. A betegség a szív-érrendszeri,
vese- (és idegrendszeri) károsodások egyik meghatározó forrása, oka. A kezelés-

›

sel mindig ezen károsodások
megelőzésére, illetve a már
kialakult, elsősorban érrendszeri problémák megállítására kell törekednünk.
A kezelés elengedhetetlen
alapja az étrend/ életmód
hatékony átalakítása, de
olyan gyógyszert/ gyógyszereket is kell alkalmaznunk – személyre szabottan
– amely/ amelyek a vércukorcsökkentő hatáson túl
egyértelműen igazolt szívérrendszeri (és vese-) védő
hatással is rendelkeznek.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
FEBRUÁR 12–18.

Február 12.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Február 13.,
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Február 14.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Február 15.,
szombat

PATIKAPLUS gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Február 16.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Február 17.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Február 18.,
kedd

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
messze
a fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem
kell messzire menni
Sopronban sem.
Dr. Hoffer Lajos sebész
főorvosnak mindkét
gyermeke az orvosi hivatást választotta,
de már az unokája is
medikushallgató.
Dr. Hoffer Lajos egész családja
a gyógyítással foglalkozik. Felesége, dr. Amberger Erzsébet
évtizedekig volt Sopron tiszti főorvosa, róla és lányukról
(dr. Hoffer Krisztina a Soproni
Gyógyközpont röntgen- és izotópdiagnosztikai osztályának
osztályvezető főorvosa) már
korábban írtunk alma és fája
rovatunkban.
– A Kisalföld szélén, Tápszentmiklóson születtem – kezdte
dr. Hoffer Lajos sebész főorvos.
– Két nagybátyám is katolikus
pap volt, viszont édesanyám
több alkalommal kijelentette:
„Lajos orvos lesz!”. Tulajdonképpen ez ellen nekem sem volt
kifogásom, de a diplomáig vezető út nem volt egyszerű: édesapám a negyvenes évek végén
kuláklistára került, ami nemcsak
egy megbélyegzés volt, hanem
súlyos és megalázó szankciókkal is járt. Bár édesapám ’56-ban
semmit nem csinált, pusztán

Dr. Hoffer Gábor és dr. Hoffer Lajos FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
október 23-án éjszaka velünk,
gyerekekkel együtt csatlakozott ahhoz a spontán felvonuláshoz, ami békésen a tanácsháza elé vonult, ezért a forradalom
leverése után többször is elhurcolták és összeverték. A pannonhalmi Szent Benedek-rendi gimnáziumban érettségiztem, ami
megint csak nem volt jó ajánlólevél akkoriban az egyetemi felvételinél, így „hely hiányában”
elutasítottak. Kitartásom és elszántságom hat év után hozta meg az eredményt, felvételt
nyertem a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. A felvételi vizsgán ismertem meg feleségem, Amberger Erzsit, aki
már akkor kihúzott a csávából,
ugyanis a fizika szóbeli előtt
rendkívül precízen és jól elmondott egy tételt, amiről nekem

fogalmam sem volt, ráadásul
éppen ezt kérdezték tőlem.
Dr. Hoffer Lajos a csornai
Margit-kórházban kezdte orvosi pályáját, 1982 és 1994 között a
soproni kórház sebészetén dolgozott, majd visszahívtak Csornára, ott lett osztályvezető főorvos, onnan ment nyugdíjba is.
– Gyerekként figyelmemet korán magával ragadta a természet
iránti azóta sem lanyhuló lelkesedés és kíváncsiság – vette át a
szót édesapjától dr. Hoffer Gábor, aki Piliscsabán háziorvos.
– Szerencsére szüleim mindig
elég teret adtak ennek kibontakozásához, hol aktív részvétellel,
hol pedig azzal a csendes hozzáállással, hogy biztos nem tesz
nekem rosszat, ha folyamatosan
erdőn-mezőn kujtorgok. Édesanyám volt a legmeghatározóbb

személyiség a család életében,
maximalizmusát, szorgalmát,
éleseszűségét és példamutatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vezéregyénisége mellett
nagyon jó anya volt. Édesapám
pedig humorával, jó beszédkészségével és mesélőképességével,
meleg szívével egy láthatatlan,
de nagyon fontos érzelmi hátteret biztosított számunkra. Innen
könnyű volt elindulni, könnyű
volt jelentkezni az orvosi egyetemre, és lényegében azt elvégezni sem jelentett különösebb
nehézséget. Szüleimhez és testvéremhez hasonlóan ránk valóban igaz az alma és fája hasonlat, mert ugyan sok mindenben
különbözünk, de abban egyezünk, hogy ha újra kezdenénk a
tanulást, ismét az orvosi pályára lépnénk.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 19-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 29-i rejtvényünk megfejtése: barátot szerencse hoz, szükség próbál. Szerencsés megfejtőnk: Schmidt Józsefné,
Sopronkőhida, Kreutz Róbert utca.
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Fülbemászó dalával a ’80-as évekbe repít Dua Lipa

Visszahozza a retrót

Ahány ember, annyi méret

KÓCZÁN
BÁLINT

Továbbra
is bombaformában
van Dua Lipa: a kétszeres Grammy-díjas
énekesnő újabb felvétellel rukkolt elő érkező albumáról, amelyben a nyolcvanas
évekbe repít vissza.
Ha létezne slágergyár, akkor
egészen biztos, hogy Dua Lipa lenne az elnöke. Megjelent
ugyanis a brit tehetség gigantikus dobása, a Physical.
A sztár április 3-án érkező
F uture Nostalgia albumáról
ezen kívül már két tracket bemutatott, amelyek azonnal a közönség kedvencei lettek. A címadó dal és a Don’t Start Now is
folyamatosan előkelő helyet
foglal el a játszási listákon.
A Physical igazi megahit, dallamos és fülbemászó felvétel, a
manapság újra divatos nyolcvanas évek hangzásvilágát idézi. A dalhoz egy fantasztikus
látványvilágú, színekkel teli

sarok
os méretű ruha 1958-ban
körülbelül 42-es vagy 44-es
Bár a ruháink méretét jelző apró címkét csak mi méretnek felelt volna meg.
látjuk, sok nő mégis hajlamos arra, hogy túl nagy A jelenség az utóbbi időben
jelentőséget tulajdonítson ennek a parányi szám- még drasztikusabb méreteket öltött: az 1995-ben még
nak. Ráadásul a méretek országonként és gyár- 34-es vagy 36-os számmal
tónként eltérőek lehetnek.
jelölt ruhadarabok 2011-re
már 32-es számmal a címMivel az öltözékeket szabók napig használunk: súly, ma- kéjükön kerültek a polcokra.
készítették kézzel, a konfek- gasság, mell, derék és csípő. A tanulság mindebből csucióipar megjelenése előtt Rövid időn belül a katego- pán annyi, hogy a méretenem voltak meghatározott rizálás beépült a divatipar- zéssel egyáltalán nem érruhaméretek. Az első világ- ba. Az elmúlt 20–30 évben demes foglalkozni. Vegyünk
háború után azonban a ma- megfigyelhető, hogy egyre olyan ruhákat, amelyek az
előnyös tulajnufaktúrák igyekeztek meg- népszerűbbé
donságainkat
találni a módját annak, hogy vált a hiúságolcsón tudjanak előállítani méretezés. Rá- „Napjainkban egyre hangsúlyozsokféle ruhadarabot. Elein- jöttek, hogy az népszerűbbé vált a zák – függetlenül atte a méreteket a lányok élet- emberek haj- hiúságméretezés.”
tól, mi van a
kora határozta meg, aztán a l a m o s a b b a k
címkéjükön.
gyártók rájöttek, hogy időt megvásárolni
és pénzt takaríthatnak meg, egy ruhadarabot, ha a cím- A helyzetet nehezíti, hogy
ha általános megoldással kén lévő méret kisebb. Erre többféle méretezés létezik.
hozakodnak elő. 1939-ben az ideális női testalkat „el- Ha tanácstalanok vagyunk
az USA Mezőgazdasági Mi- vékonyodása” még egy la- a ruhavásárlásnál, érdemes
nisztériuma közel 15 ezer páttal rátett. A számok egyre az üzlet (netes rendelés esenőt vizsgált meg 58 külön- csökkentek, míg végül 1995- tén a webshop) saját méretböző méretfajta alapján, re egy teljesen új mérettáb- táblázatát áttanulmányozamiből öt specifikus ma- lázat került a forgalomba. nunk, és annak megfelelően
radt meg, amelyeket a mai Egy 2008-ban hordott 36- választanunk.
MADARÁSZ RÉKA

Dua Lipának április 3-án jelenik meg az új albuma
videoklip is készült, amiben Dua
lehengerlően tündököl.
Az albán származású énekesnő–dalszerző 2017-ben jelentette meg bemutatkozó, Dua
Lipa című albumát, ami azóta
a Spotify-on minden idők legtöbbet streamelt női albuma
lett. A 24 éves Duának olyan
slágereket köszönhetünk már,

mint a YouTube-on több mint
2 milliárd megtekintésnél járó
New Rules vagy a Calvin Harisszel közös, szintén óriási bombatrack One Kiss.
Ezt az újdonságot hallva pedig még izgatottabban várhatják a rajongók a kétszeres
Grammy-díjas énekesnő legújabb albumát.

›

Igazi Green Day hangulat

Tate McRae
az új géniusz

Lerántotta a leplet vadiúj daláról, az Oh Yeah!-ről a G
 reen
Day. A track a Father Of All… című, napokban megjelent album előfutára volt. Az ötszörös Grammy-díjas banda szeptemberben adta ki a lemezzel azonos címet viselő trackjét, amit imádott a közönség, és több rock toplistán is első
helyen végzett.
Az Oh Yeah!-hez menő videó készült, ami elég sok meglepetést tartogat. A klipben van minden, ami az igazi Green
Day hangulathoz kell: őrültség, teljesen indokolatlan jelenetek, és persze a zenekar tagjai, szokatlan szerepekben.
Az új album rendkívül izgalmas lesz a rajongóknak.

Újdonság a Toolate-től
Új klippel jelentkezett a Toolate! A soproni zenekar újdonsága már régóta porosodott a fiókban, de a srácoknak most jutott idejük arra, hogy
alkotásukat megmutassák a nagyérdeműnek.
Immár 10 éve lesz, hogy megalakult a Toolate egy baráti társaságból, amelynek gyermekkori álma volt egy zenekar létrehozása. Bár „túl késő” mondogatták sokan
– talán egyes tagok életkorára célozgatva –, de a banda azóta bizonyította, hogy
igenis szükség van a Toolate-re.
A formáció nemrég egy új dallal és klippel lepte meg rajongótáborát. – A most
megjelent „27” című dal és a klip is néhány
éves... Ez a mi tempónk, hiába, a munkahely az első – mesélték nevetve a tagok.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

RÖVIDEN

– A számot egy, a dobosunk által próbán
viselt pólója ihlette, rajta a huszonhetes
számmal. Tulajdonképpen a rövid, felszínes kapcsolatokról szól, amik nem tartanak tovább, mondjuk, két hétnél.
A soproni zenészek hozzátették: több
magyar nyelvű dal is lapul a fiók mélyén.
A Toolate-tel legközelebb a Bakancslista
Toolate karaoke partin találkozhat a közönség, február 23-án pedig egy nagyszabású koncerttel ünnepeli a 10. születésnapját a banda.

Zenész, szövegíró, táncos. És még csak tizenhat esztendős. Tate
McRae egy új géniusz,
akiért egyre több fiatal
rajong. A kanadai tehetség karrierje három
éve, 2013-ban indult, de
már előtte is folyamatosan foglalkozott zenével
és tánccal, mondhatni,
szépen felépítette magát. Ez nem újdonság,
hiszen ma már tizenévesen is be lehet futni,
elég, ha csak Billie Eillish-ra gondolunk.
Visszatérve a kanadai
tinire, Tate McRae pár
héttel ezelőtt új dallal rukkolt elő, amelynek bár elég egyszerű a
címe: „stupid”, de egészen biztos, hogy soksok fiatal fülébe belemászik a nóta.

Dívák szuperprodukciója
„Diamonds are a girl’s
best friend!” A Marilyn
Monroe-tól már jól ismert mondatot ezúttal két díva értelmezte
újra, és egy extrán dögös girlpower dal refrénjében hallhatjuk.
Megan Thee Stallion és
Normani összerakták a
Diamonds című slágert,
ami a Birds of Prey, azaz
a Ragadozó madarak
című film betétdala lett.
A trackhez készült videóban jó néhány jelenetet lehet látni az Amerikában idén februárban
bemutatandó Harley
Quinn újabb kalandjait
prezentáló mozifilmből.
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