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Nyelvtanulás külföldön

A 2020/2021-es tanévben indul a 9. és 11.-es diákok kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusa.
Felvételünkön Dakhlaouiné Nagy Judit a Széchenyi-gimnázium 9.-es diákjainak tart angolórát.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Soproni
huszárbál
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Az egykori tiszti bálok mintájára nyolcadik alkalommal rendezte meg a huszárbált a Soproni
Huszár Hagyományőrző Egyesület.

Táncra, maskarára!

Megbízható
iparosok?

Emlékezetes néptáncos műsort
láthatott a közönség a színházban

Fontos, hogy az építőipari szakemberekkel (is) kössünk írásbeli
szerződést, amely rögzíti a határidőket, fizetni
pedig csak a készültségnek megfelelően kezdjünk – ez is elhangzott
a közelmúltban tartott
soproni fórumon. A Sopron és Vidéke Ipartestület azért szervezte a rendezvényt, mert az utóbbi időszakban sok volt a
panasz az iparos munkákkal kapcsolatban városunkban.
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A harc
angyala

Fontos győzelmek

Két jelentős győzelmet szerzett a Sopron Basket. Roberto Iniguez
tanítványai a török Hatay elleni nyertes meccsel bebiztosították
helyüket a legjobb nyolc között az Euroligában, a bajnokságban
pedig az első helyen zárja az alapszakaszt a soproni csapat.
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Vadonatúj felvétellel indította a 2019-es esztendőt
Dua Lipa. A 23 éves brit
zseni új oldaláról mutatja
meg magát: a Swan Song
című nóta A harc angyala
című filmhez készült, ami
egy kemény fiatal
lányról szól, akivel Dua könnyedén azonosul.
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Panoráma
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Mert élőszóban bármikor vissza lehet kérdezni...

Sopronról mindent
Idén is nagyszabású
programmal készül
az idegenvezetők
világnapjára a Soproni Idegenvezetők
Köre. A séták többsége február 24-én
a Várkerületről, a
Mária-szobortól indul,
de idén, a páneurópai piknik 30. évfordulóján szerveznek
buszos kirándulást is
Sopronpusztára.
Sopron történelmi múltját,
műemlékeit, a város és az irodalom kapcsolatát, valamint a
páneurópai piknik eseményeit
is megismerhetik azok, akik
részt vesznek az idegenvezetők
világnapja alkalmából tartott
soproni programokon. Városunkban már 12. alkalommal
szervezi meg az eseményt a Soproni Idegenvezetők Köre. Míg
először két csoportnak tartottak
vezetést, addig idén számtalan
program közül választhatnak a
turisták és a helyiek.
Február 24-én 10 órakor indulnak az első séták a Várkerületről, a Mária-szobortól, mindegyik program körülbelül másfél
órás. Lesz séta a bécsi külvárosban és a történelmi belvárosban. Az érdeklődődők „Ami az
útikönyvekből kimaradt” címmel is részt vehetnek vezetésen.

›
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Szerelmesek
a Tűztoronyban

A párok a hűség városának jelképében tehettek
tanúbizonyságot szerelmükről
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Népszerűek a soproni városnéző séták. Felvételünk novemberben készült.
FOTÓ: SZALAY KÁROLY

11 órakor indul a „Sopron és a
bor” című séta, valamint felfedezhetik a történelmi belvárost
is. Délután kettőtől ismét a bécsi külvárosban barangolhatnak az érdeklődők, és érdekesnek ígérkezik az irodalmi séta
is. Délután 3-kor még két történelmi belvárosi séta indul. A
Lövér Szálló buszmegállójától a
Várisi sétaútra indulhatnak délelőtt 10-től, délután 2-től pedig

RÖVIDEN

Vigyázzunk a tőzikékre!
Egyre több a látogató, ezért egyre fontosabb a csáfordjánosfai tőzikés erdő védelme. A Fertő–Hanság Nemzeti
Park munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy kerülje a
szervezett nagycsoportos látogatást, illetve a tanösvény
teljes szakaszán csak gyalogosan és magas szárú gumicsizmában közlekedjen. Ellenkező esetben a természetvédelmi őrök a terület elhagyására szólítanak fel.

a Lövérekben barangolhatnak (A
nepomuki Szent János-kápolnától) szakszerű vezetéssel.
Az idei program különlegessége a páneurópai piknik 30 éve
című buszos kirándulás, amely
10.30-kor és 13.30-kor indul. A
buszra felszállni a Várkerületen,
a Mária-szobornál, valamint a
Hotel Szieszta és a Hotel Lövér
buszmegállójában lehet. A buszos kirándulás közel kétórás,

ingyenes, de név szerinti regisztráció szükséges.
Jelentkezni a két szálloda recepcióján, valamint Kiss Jánosnál (0630/36-48-297) lehet. A
kirándulókat a busszal elviszik
Sopronpusztára, az úton az idegenvezető rövid ismertetőt tart
a 30 évvel ezelőtt történtekről,
majd a piknik emlékpark megtekintése után a résztvevőket
vissza is hozzák Sopronba.

Bálint-nap apropóján idén is
várták a szerelmeseket a Tűztoronyba. A Soproni Múzeum
tavaly indította el a kezdeményezését, amelynek lényege,
hogy a hűség városának jelképében tehetnek tanúbizonyságot hűségükről, szerelmükről a
párok. Idén harmincan mentek

›

fel a Tűztoronyba, volt köztük 18
és 60 éves is. A párokat Martos
Virág, a múzeum munkatársa
fogadta. A szerelmesek fogadalmat tettek, pezsgővel és ajándék
verssel is kedveskedtek nekik a
múzeum dolgozói, valamint
gyönyörködhettek a csodálatos panorámában.

RÖVIDEN

Éjszakai vágányzár
Pályakarbantartási munkák miatt Sopron és Győr között
több éjjelen is módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Február 25-től március 1-ig, március 4-től
március 8-ig, március 11-től március 13-ig éjjelente indulnak a megszokottól eltérő időpontban a vonatok. A Sopronból 22.29-kor Győrbe, valamint a Győrből 22.51-kor
Sopronba tartó szerelvény menetrendje változik.

Kalandor soproni kapitány

Krausz Jakab az 1700-as évek közepén elhajózott az akkori Batáviáig – a mai Jakarta (Indonézia fővárosa).
A 18. században így nézett ki a település.
PLUZSIK TAMÁS

A feljegyzések szerint a soproni Krausz Jakab
1755-ben indult vándorútra. A kalandor sosem felejtette szülővárosát, Indiából komoly
növénygyűjteményt is küldött haza.
Jelky Andrásnak (1738–1783), a
bajai szabólegénynek a kalandos
élete bizonyára sokunk számára
emlékezetes olvasmány volt fiatal korunkban. Hogy mennyi az
igazság a Hevesi Lajos ifjúsági
regényében leírt kalandokban,
azt sem akkor, sem most nem
firtatjuk. Szülővárosa szobrot is
állított a sikeres katonatisztnek,
az emberevők fogságából kalandos úton megszabaduló, majd
később Japánban diplomáciai
szolgálatot is teljesítő Jelkynek,
akit hazatértét követően még
Mária Terézia is fogadott.

Kevesen tudják, hogy Sopron is büszkélkedhet(ne) egy
Jelkyhez hasonló életutat befutó, kalandos életű kortárssal. Az egyik legkorábbi magyar
nyelvű újságunkban, a Magyar
Hírmondó 1780-as évfolyamában olvasható: „Itt alkalmatos
helye vagyon még más dologról is megemlékeznem, mely
egyszer s mind arra mutat,
hogy a Magyaroknak messze
országokbann gyakran néminemű vágyódással is eszekbe
jut elébbi hazájuk. Krausz Jakab uram, Soproni fi, most a

Hollandusoknál, Napkeleti Indiának Ceylon szigetébenn, Kolombo nevezetű várbann ágyús
kapitány.”.
De ki is volt ez a Krausz Jakab?
Feljegyzések szerint a posztónyíró szakma jobb elsajátításáért a fiatalember a kor szokásainak megfelelően 1755-ben
vándorútra indult. Wroclawig
jutott mindössze, ahol is a poroszok erőszakkal besorozták,
de sikerült megszöknie, és hazajött Sopronba. Rövid ideig
tartózkodott csak szülővárosában, hamarosan ismét útnak indult. Eljutott Hollandiáig, ahol a Kelet-indiai Társaság
toborzói csellel ismét rávették,
hogy álljon be katonának, így
hamarosan a Petronella Maria
nevű gályán találta magát, ami
meg sem állt vele Batáviáig. A
fiatalember szép és sikeres ka-

tonai pályát futott be, 1765-ben
már tüzér hadnagy, hamarosan
kapitány lett, majd 1781-ben kinevezték Malabar város tüzérségi parancsnokává. 1787-ben
halt meg a mai India Kerala államában lévő Cochinban, ahol
mind a mai napig látogatható
az egykori hollandusok temetője – talán Krausz Jakab sírja is.
Honfitársunk annyira ragaszkodott szülővárosához, hogy
komoly anyagi áldozatokat
vállalva egy gyűjteményt küldött Sopron város főorvosának,
a neves botanikusnak Conrad
Andrásnak a legritkább indiai
növényekből.
És még egy érdekesség:
Krausz Jakab levelét és a csomagot Indiából elhozó, Kaunitz
nevű hajó kapitánya, Bauer Ferenc is soproni volt – erről majd
legközelebb…
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Szobor a gyászról,
a megbocsátásról
PLUZSIK TAMÁS

A meg nem született gyermekekért ajánlotta fel a szombat
délelőtti szentmisét Németh
István, a Szent Imre-templom
plébánosa. A templomban állították ki Martin Hudacek szlovák szobrászművész országos
vándorúton lévő, a mise apropóját adó alkotását. A szobor
március 3-ig tekinthető meg.
– Három évvel ezelőtt egy
budapesti abortuszpárti demonstráción püspöki ruhába öltözött férfi abortusztabletta feliratú zacskóból az Oltáriszentséget kifigurázó tablettákat
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osztogatott – mesélt a szobor
hátteréről Németh István plébános. – Jogászok és civil aktivisták
peres eljárást indítottak a botrányos vallásgyalázás miatt, majd
annak megnyerését követően
a sérelemdíjból készülhetett
el ez a márvány és üveg alkotás. A szobor a babáját elvesztő
anya mérhetetlen fájdalmáról,
a gyászról, de egyúttal a megbocsátásról is szól. Minden bizonnyal segíti az abortuszban
érintettek megbékélését.
A szentmisét követően Olaj
Anett megrázó erejű, saját életét is felvázoló tanúságtétele
hangzott el.
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„Istenben bízhatunk, a többi készpénzben fizet”

Megbízható iparosok?

Rengeteg a beruházás, az építkezés napjainkban Sopronban, éppen ezért sok kalandor is megjelent
a városban. Fontos, hogy keressük a megbízható, leinformálható helyi mesterembereket!
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

CZETIN ZOLTÁN

Szentmise a meg nem született gyermekekért
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

›

RÖVIDEN

Útlezárás a Halász utcában
A forgalomcsillapító küszöbök és a gyalogátkelőhelyek
kivitelezése miatt útlezárást vezetnek be a Halász utcában. Február 24-ig a Petőfi-iskola előtti – Hegy utca, Botond utca közötti – szakaszt zárják le. A forgalmat a Hegy
utca, illetve a Botond utca – Virág utca irányába terelik.
Február 24. és március 3. között a Végfordulat és a Botond
utca közötti szakasz lesz lezárva. A forgalmat a Paur Iván
utca, valamint a Botond utca – Virág utca irányába terelik.

Fontos, hogy az építőipari szakemberekkel
(is) kössünk írásbeli szerződést, amely rögzíti
a határidőket, fizetni pedig csak a készültségnek megfelelően kezdjünk – ez is elhangzott a
közelmúltban tartott soproni fórumon.
A fogyasztók panaszait kezelő
békéltető testülethez tavaly
58-an fordultak Sopronban,
ennek mindössze 15 százaléka
volt az építőiparral kapcsolatos probléma. – Nem azért
ilyen alacsony ez a szám, mert
nincs gond az építkezéseknél –
szögezte le Horváth Vilmos, a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Sokkal inkább
arról van szó, hogy a legtöbben nem kötnek írásbeli szerződést, így nem tudnak hivatalosan panaszt tenni. Nagyon

lényegesnek tartom kiemelni,
hogy először is kérjünk írásban árajánlatot, aztán a szerződésben rögzítsük a határidőket, valamint a kötbért
is! Fizetni mindig a készültség függvényében „szabad”,
az a vállalkozó, aki előre kéri a
pénz 80 százalékát már eleve
gyanús. A témát annak az ácsnak az esete helyezte reflektorfénybe, aki egy Fertőbozon
leégett ház tulajdonosait cserben hagyta. Ez az eset különösen felháborító, ugyanis egy

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az egészségügy a hivatása
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

22 éve
dolgozik
szakápolóként Bozsoki Krisztián. Egy meghatározó gyermekkori
élmény miatt korán
eldöntötte, hogy az
egészségügy lesz a
hivatása. A legfontosabb számára, hogy
örömmel végezze
a munkáját.
1996-ban helyezkedett el ápolóként az akkori nevén Erzsébet-kórházban Bozsoki Krisztián. Több továbbképzésen is
részt vett, végül a diabetológiára, azon belül a cukorbetegek gondozására szakosodott.
Most már osztályvezető-helyettes szakápolóként tevékenykedik a Soproni Gyógyközpont gasztroenterológiai
osztályán. – 1986-ban, 10 éves
koromban történt velem egy
autóbaleset, fél évet töltöttem
kórházban, újra meg kellett

tanulnom járni, sőt kezdetben
azt mondták, hogy el is veszítem az egyik lábam – eleveníti
fel a magyar ápolók napja alkalmából gyermekkori emlékeit.
– Ez szerencsére nem így lett,
viszont a fél év alatt nagyon sok

tapasztalattal gazdagodtam az
egészségügyről és az ápolás
világáról. Édesanyám 42 évet
dolgozott ápolóként, így a családi minta is adott volt, de én
saját elhatározásomból döntöttem a segítő hivatás mellett.

Az ápolói munka értékmérője, ha a beteg
örömmel gondol vissza ránk – vallja Bozsoki
Krisztián FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Munkája során nemcsak
gondozza, de életviteli tanácsokkal is ellátja a gasztroenterológiai osztályra kerülő
cukorbetegeket. – Megtanítjuk például az inzulinbelövő
készülék és a vércukormérő használatára a betegeket,
táplálkozási tanácsokkal is
ellátjuk, és az esetleges szövődmények elkerülésére is
igyekszünk felkészíteni őket
– folytatja Bozsoki Krisztián. – Olyan ez, mint a sport,
ahol mi, ápolók vagyunk az
edzők, de a betegen múlik,
hogy mennyire lesz sikeres.
Mi igyekszünk minden tőlünk
telhetőt megtenni, hogy segíthessünk. Nem könnyű egy
13–14 évesnek eldönteni, hogy
milyen hivatást válasszon. Az
ápolói munka értékmérője, ha
a beteg örömmel gondol vis�sza ránk. Mind a mai napig jólesik, ha az utcán találkozom
egy korábbi beteggel, aki felismer és megköszöni a segítséget, amit az osztály munkatársaitól kapott. Mottóm: „Ha
van mit adnod, add jó szívvel
át, add munkád és csekély tapasztalásod, s bár nem váltod
meg vele a világot, de szebbé
teheted egy pillanatát.”.

kiszolgáltatott helyzetben lévő
családot vertek át.
Sopronban komoly kihívás jó
mesterembert találni, de Horváth Vilmos szerint nem lehetetlen. A helyi, megbízható
iparosok sokszor fél évre előre
be vannak táblázva, de hosszú
távon valószínűleg megéri rájuk várni.
– A jó munka a legjobb ajánlólevél – folytatta a kamara elnöke. – Illetve az a mondás is igaz,
hogy a messziről jött ember
azt mond, amit akar. Sopronban napjainkban sok a kalandor, az ország különböző részeiről érkeznek a vállalkozók,
akik látják, hogy itt rengeteg a
beruházás, és szerencsét próbálnak. Sokszor osztrák árakon
dolgoznak, de a munkakultúrát, tisztességet már nem tartják fontosnak. Megint ugyanoda

kell visszakanyarodnom: ha alacsonyabb munkadíj reményében szerződés nélkül kezdünk
egy építkezést valakivel, akkor
később nem tudunk majd reklamálni! Istenben bízhatunk, a
többi készpénzben fizet!
A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara teljes körű regisztrációs rendszerrel büszkélkedhet, amelyben mind az 5580
soproni székhelyű vállalkozóról naprakész információk
szerepelnek. Emellett bárki bepillanthat a cégnyilvántartási
rendszerbe is, ahol például leinformálható, hogy egy vállalkozó
egy éven belül hány névváltoztatást hajtott végre, vagy hány
felszámolási eljáráson ment
keresztül. Ezekből az adatokból
már lehet következtetni arra,
hogy megbízható emberrel állunk-e szemben.

Rímeket is farag
a restaurátor
Restaurátori munkái között emléket restaurált: fülkeszobtartják számon többek között rokat, út menti kereszteket.
a Kecsketemplom és a Szent Önálló restaurátortevékenyséMihály-templom tornyát – ge mellett emlékműveket tera Sopron Kultúrájáért díjat vezett és faragott, többek között
Kovács György kapta.
a II. világháború áldozatai és a
Kovács György szobrász- kitelepített németek közös emművész–restaurátor 1948-ban lékművét Balfon, a Rongyosok
született Budafokon. Huszon- szobrát a Károly magaslaton, a
öt évesen érkezett Sopronba, a fertőhomoki életfát, a nagycenKépzőművészeti Főiskola kő- ki Hűségkutat, a pálosok emlékszobrász–restaurátor szakának művét Bajnán, az 1956-os forrafrissen végzett növendékeként, dalom emlékműveit Zsirán és
hogy csatlakozzék az Országos Lövőn. 2015-től a Soproni FüMűemléki Felügyelőség kőszobzetek évente megrász–restaurátor csoportjájelenő antológihoz. 1979-től a műhely vezeáiban verseinek
tőjévé vált.
és kisprózáiRestaurátori munkái könak egész sora
zött tartják számon többek
olvasható.
között a Kecsketemplom és
a Szent Mihály-templom
tornyát, a fertőszéplaki Szent Szív kálváriát, a bánfalvi kolostorhegyi lépcsőt és
szobrait. Műhelybéli munkája mellett
1983 és 88 között a
mesterségét, a kőszobrászati restaurálást tanította
a képzőművészeti főiskolán.
Ezekben az évekaaa
ben számos 17–
Kovács
FOTÓ:
György
GRIECHISCH
FOTÓ:TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS
18. századi kis
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Az egyetemisták megismerhetik a tenyésztés folyamatait

A foglyok védelmében
KÖVES ANDREA

A Soproni Egyetemen évek óta
érdekes kutatásokat végeznek a
foglyokkal és a fácánokkal kapcsolatban. A jövő vadgazdái ennek
köszönhetően testközelből ismerhetik meg
ezeket a madarakat.
– Öt évvel ezelőtt kezdődtek meg a Vadgazdálkodási
és Gerinces Állattani Intézetben a foglyokkal kapcsolatos
kutatások – meséli dr. Jánoska
Ferenc egyetemi docens. – Az
a tény motivált a vizsgálatokban, hogy míg a két világháború
között évente akár nyolcszázezer foglyot is elejtettek hazánkban, addig mára csupán mintegy 11.500 példány él összesen az országban. Mindez azt
jelenti, hogy a kipusztulás szélére jutott ez a madárfaj. A természetes állomány már hosszú
ideje nem is vadászható.
A magyar foglyokat a 19. század végétől kezdték betelepíteni Észak-Amerikába, az Egyesült Államok és Kanada területére, mégpedig nagy sikerrel.

Dr. Jánoska Ferenc a „Vissza
az Óhazába!” mottó jegyében
eredetileg szerette volna kísérletképpen visszatelepíteni az
észak-amerikai foglyokat hazánkba. Ám ezt az Európai Unió
szigorú jogszabályai nem tették
lehetővé, hiszen az EU-s országokba tilos olyan madarakat
behozni, amelyek vadmadarakkal érintkeznek. Ekkor született
meg az az ötlet, hogy a Soproni
Egyetemen fogolypárokat tartsanak szaporítás céljából: számukra ideális lakóhelyet, körülményeket alakítsanak ki. A kört
fácánokkal, később pedig japán
fürjekkel is bővítették. Mindez
arra is alkalmas, hogy az egyetemisták a tenyésztés összes
munkafolyamatát a gyakorlatban is megismerhessék.

Néhány napos fogolycsibe – a különböző
összetételű takarmányok tömeggyarapodásukra
gyakorolt hatását is vizsgálják

2019. február 20.

EZ LESZ…
Elefánt – Szinte soha
Február 21., csütörtök 19 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
A zenekar első alkalommal ad Sopronban kifejezetten ülős koncertet: azokat a dalokat veszik elő, amelyek
nem ugrálásra késztetnek, és amelyeket máskor nem
vagy nagyon ritkán játszanak.

Őseink útja – pódiumbeszélgetés
Kassai Lajossal
Február 22., péntek 18 óra, Liszt-központ
Kassai Lajos íjkészítőmester, az ősmagyar hagyományok kutatója és életben tartója, aki a lovas íjászatot
nemcsak sporttá, hanem művészi kifejezőformává, sőt:
életfilozófiává tökéletesítette.

NKTB // Szani, Tripster
Február 22. 21 óra, Hangár Music Garden
A New Kids on The Bass csapata egy exkluzív bass bulival tér vissza a Hangárba, ahol a banda mellett két budapesti dj is fellép.

Masha és a Medve Live – Karácsonyi
kaland

Dr. Jánoska Ferenc szerette volna visszatelepíteni
az észak-amerikai foglyokat hazánkba
A foglyokkal és a fácánokkal
kapcsolatban sokrétű kutatást
végeznek, vannak alapvizsgálatok: a tojások méretét, tömegét,
sűrűségét mérik, illetve az idő
előrehaladtával annak változásait. Mindebből lehet arra is következtetni, hogy melyik tojásban
fejlődik madár és melyik terméketlen. Ezután a csibenevelés során a különböző összetételű takarmányok hatását is vizsgálják
a tömeggyarapodásukra. Majd
a belső nevelőhelyiségből kikerülnek a madarak a külső röptetőkbe, ahol ugyan fedett helyen
vannak, de ki vannak téve az
időjárás viszontagságainak. Ebben az időszakban a gyengébb

alkalmazkodási képességgel rendelkező növendék madarak egy
része elpusztul. A felnőtt kor elérése után engedik szabadon a
madarakat, onnantól kezdve ultrahangos készülék segítségével
vagy színes gyűrűk használatával tudják nyomon követni a
foglyok, fácánok további életét.
A vadon élő apróvad az intenzív mezőgazdálkodás következtében folyamatosan veszíti el
táplálkozó- és fészkelőhelyeit.
Ugyancsak nagy veszélyt jelentenek ezekre a fajokra a ragadozók, elsősorban a rókák magas
létszáma, mely ellen csak hatékony állományapasztással lehet
védekezni.

HOL JÁRUNK?

Február 23., szombat 17.30, Novomatic-aréna
Masha nyughatatlan kislány, aki mindig tele van energiával, s nem bír a fenekén megülni. Így aztán nem csoda, hogy barátjával, a nyugis, lustácska medvével folyton elképesztő bonyodalomba keverednek...

Jelenetek egy házasságból
Február 23. 19 óra, Liszt-központ
Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek egy
férfi és egy nő szerelmének történetéből.

A szving meg a tangó
Február 23. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Táncjáték két részben. További időpontok: február 25.
12 és 15 óra, február 26. 12 és 17 óra, február 27. 13
és 19 óra.

Kiscsillag koncert
Február 23. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Eleven Hold

Crazy Daisy Jug Band
Február 23. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Idegenvezetők világnapja
Február 24., vasárnap 10 órától, Mária-szobor
A Soproni Idegenvezetők Köre 2019-ben is ingyenes
városnézésre hív mindenkit. Részletes program lapunk
második oldalán.

ForróCsokiEst és társasjátékok
Február 26., kedd 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

A ,,Nagy Háború idején”

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést február 27-ig beküldik a
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron,
Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Február 26. 18 óra, Soproni TIT
A RETRO-Sopron sorozatban Bolodár Zoltán, a Soproni
Múzeum fotó–adattárosa tart előadást.
A katonaélet helyszíneit igyekszik bemutatni, de nemcsak az épületeket ismerhetjük meg, hanem bepillantást nyerhetünk az első világháború mindennapjaiba is.

Régészeti előadások

Megfejtés
Február 6-i rejtvényünk megfejtése: Lenck átjáró, szerencsés megfejtőnk: Soproni Géza, Sopron, Nádasdi utca. Az ajándék könyvet a Pro
Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Lenck átjáró
A Lenck átjáró a Várkerületet köti
össze a Szent György utcával, tehát lényegében a Várkerület 98. és
a Szent György utca 11. közötti ingatlan területén található. Beépítésére 1846-ban az a Franz Xavér
Lössl (1801–1885) bécsi építész tett
javaslatot, aki 1840-ben a soproni
színházépület eredeti terveit is készítette. Lényegében a Várkerületet
és a középkori belvárost egy belső
utcával kívánta összekötni, melynek két oldalán üzletek helyezkedtek volna el. Ez a terv végül is
nem valósult meg, bár az átjáró és
vele együtt a lakóépületek 1980as felújítását követően egy ehhez
nagyon hasonló kivitelezés jött
létre Dercsényi Pál tervei szerint.
Az eredeti épületegyüttest Lenck
Samu kereskedő építtette az 1850es években úgy, hogy a várkerületi oldalon egy nagykereskedést

létesített. Ezt követően több átépítésre is sor került, majd 1944.
december 6-án, amikor Sopront
súlyos bombatámadás érte, ez az
épületegyüttes is súlyos sérüléseket szenvedett. Később sem az
eredeti historikus várkerületi homlokzatot, sem az ottani erkélyt nem
állították helyre, hisz az elsőrendű
szempont akkor a ház lakhatóvá tétele volt. Az átjáró középső traktusában, a boltív felett látható a következő szövegű tábla: Freiwilliger
durchgang, azaz szabad átjárás. A
Lenck család ugyanis annak idején
a belső udvart önként és önzetlenül megnyitotta mindenki számára,
aki a Várkerületről a történelmi belvárosba vagy onnan a Várkerületre
igyekezett. Ehhez mindmáig tartják
magukat a ház jelenlegi lakói, illetve
az ott lévő üzletek tulajdonosai is.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Február 27., szerda 17 óra, Soproni TIT
Egymást követően két előadást hallhatnak az M85-ös
főút nyomvonalán feltárt régészeti leletekről.
A Scarbantia Társaság és a Soproni Múzeum szervezésében győri régészek, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai számolnak be az eredményeikről.
Savanyú Bálint: „Halottak a vasút mellett – őskori temetkezések Nagycenk–Farkasverem régészeti lelőhely
területéről” címmel, Ujvári Ferenc pedig „Kópháza–
Széles földek. Kultúrák és korszakok találkozása” címmel tart előadást.

Egész évben fitten
Február 27. 18.30 Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Szedd fel a horgonyt a kifogások tengerén! Horváth-Szováti György előadása.

Táncház és filmvetítés
Február 27. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Szomjas György filmrendező, aki ezúttal a
„Mulatság” című alkotásával érkezik Sopronba. A vetítést követően beszélgetést tartanak a rendezővel, illetve táncházat vezet Maráz István oktató a Fajkusz
Bandával.
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140 ezer diákot érint és 90 milliárdba kerülhet a nyelvi kurzus

Nyelvtanulás külföldön

A Széchenyi-gimnázium mostani 9. osztályos tanulói (felvételünkön) a tervek szerint két év múlva már
kéthetes ingyenes külföldi nyelvtanfolyamon vehetnek részt FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint a 2020/2021-es tanévben
indul a 9. és 11.-es diákok kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusa. Mint arról beszámoltunk,
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentette be a családvédelmi akciótervet, amelyhez áttételesen kapcsolódik a nyelvtanulást célzó program.
Évente 140 ezer diákot érint és
90 milliárd forintba kerülhet a
9. és a 11. évfolyamra járó tanulók kétszer kéthetes külföldi
nyelvi kurzusa – ismertette a
program részleteit az emberi
erőforrások minisztere. Kásler
Miklós azt mondta: a kétszer
kéthetes, nyelvi környezetben
tanulás reális lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy használható nyelvtudásra tegyenek
szert. A miniszter hozzátette:

a felmérések szerint 2017-ben
Magyarországon az emberek
45 százaléka beszélt egy idegen
nyelvet a saját megítélése szerint, míg 10 évvel korábban ez az
arány 25 százalék volt. Az elmúlt
tíz évben tehát javult a magyar
emberek idegennyelv-ismerete,
azonban még mindig messze
elmarad a környező országokban élőkétől.
– A nyelvoktatással foglalkozó
szakemberek úgy látják, hogy a

nyelvtanulás folyamán a 9. és
11. évfolyamon célszerű nyelvi környezetben gyakorlatot
szerezni. Ez alapján született a
kormány döntése a kétszer kéthetes kurzusról – hangsúlyozta
Kásler Miklós.
Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára elmondta: a program részleteit még
nem dolgozták ki, de pályázati
rendszert terveznek, amelyben
csoportos iskolai és egyéni pályázásra is lesz majd lehetőség.
Az iskolai csoportok kiutazásánál szempont, hogy a diákokat
családoknál szállásolják el, hogy
minél több lehetőségük legyen
idegen nyelven kommunikálni. Az államtitkár hozzátette: a
program eredményességéhez az
is szükséges, hogy az itthon folyó
nyelvi képzéseket tartalmilag,

Soproni huszárbál

A mulatságot a soproni huszárok francia négyese nyitotta meg
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Az egykori tiszti bálok mintájára immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Soproni
Huszár Hagyományőrző Egyesület a Pannonia
szállodában a huszárbált.
– A farsangi időszakban egykor
ez volt a legnagyobb és a legrangosabb bál Sopronban, ha
figyelembe vesszük, hogy a
monarchia idején katonaváros
voltunk, akkor ez természetes is

– tudtuk meg Grubits Róberttől,
a rendező egyesület elnökétől.
– Bálunk vendégköre ma elsősorban a katonai hagyományőrzőkből, illetve az ő családtagjaikból áll. Az idei mulatságon közel

háromszázan voltunk, összesen 23 kül- és belföldi hagyományőrző egyesülettől.
A hangulatos bált professzor
Csikány Tamás ezredes, a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg, majd
Johann Strauss zenéjére a soproni huszárok francia négyese
következett. A rendezvény díszvendége Habsburg-Lothringen
Sándor főherceg, az Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend nagymestere és felesége volt.

módszertanilag olyan helyzetbe
hozzák, hogy a gyerekek kellő felkészültséggel tudják kihasználni
a kétszer kéthetes kurzust. A középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez nagyjából 900 óra nyelvtanulás szükséges, ezt a diákok a
közoktatásban megkapják, „mégis el vagyunk maradva az európai átlagtól”. Az eredmények
javításához tehát nem az óraszámot, hanem a tanulás hatékonyságát kell növelni, és ebben
óriási felelőssége van az idegen
nyelvet tanító tanároknak.
A program, amelyet Orbán
Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentett be, a
2020/2021-es tanévtől indul. A
későbbiekben lapunkban beszámolunk nemcsak a nyelvoktatással foglalkozó program, hanem a családtámogatási akcióterv részleteiről is.

›

RÖVIDEN

Tartalékosokat
toboroznak
Megkezdte a tartalékos
katonák toborzását a
soproni területvédelmi
század. Első lépésként a
Soproni Egyetem Lámfalussy-karán tartottak
bemutatót.
Korábban már írtunk arról, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra várnak
jelentkezőket a soproni járásban. A katonai
toborzást az önkéntesek a Soproni Egyetemen kezdték, majd a
középiskolákban folytatnák. Múlt héten a
közgazdaság-tudományi karon tartottak bemutatót, ahova elvitték
a területvédelmi századoknál használt teljes
felszerelést is. A hallgatók felpróbálhatták a
ruhákat, szétszerelhették a fegyvereket, amelyek nem voltak élesítve. Németh Csabától, a
soproni területvédelmi
század kinevezett parancsnokától megtudtuk, a tevékenységüknek már eredménye is
van: sok az érdeklődő,
sőt olyan középiskolás is
akad, akinek folyamatban van a jelentkezése.
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Biztató
folyamat
Horváth Ferenc jegyzete
Emlékszem, édesanyám egy kockás
füzetben vezette, hogy az adott hónapban mire futja majd a nyugdíjából. Forintra, fillérre
kiszámolta, hogy mire kell költenie, s ha maradt – legalábbis papíron –, akkor azt „zárolta”. Aztán a hónap
végén, ha a valóságban sem költötte el, akkor félretette váratlan kiadásokra. Ma sem tudom, hogy miként
csinálta, de sohasem szorult még a gyermekei anyagi
támogatására sem. Sőt! Előfordult bizony, hogy inkább ő segített! Igazából egy dologért aggódott – a
gyermekein és az uno„Az idén 2,7 százalékkal káin kívül –, mégpedig
emelkedtek a nyugdí- a nyugdíjáért. Sokszor
mondogatta, mi lesz,
jak, ez az átlagnyugha nagyon elértékdíj esetén átlagosan
telenedik, vagy nem
havonta 3500, éves
tudják kifizetni, pedig
szinten pedig 42 ezer
nem tudta, ami napjaforint többletet jelent.” inkban már közismert,
hogy élete utolsó éveiben már katasztrofális volt a nyugdíjkassza helyzete, mert 400 milliárd forint hiányt mutatott. 2010ben innen kellett felállni, ebből a szinte reménytelen helyzetből kellett feltölteni a kasszát, hogy ne
kerüljön veszélybe a nyugdíjak kifizetése. Lehet, ez
ma már csak keveseket érdekel, de látni kell, honnan indultunk, arról nem beszélve, hogy addig az
időpontig az előző kormányok közel 15 százalékkal
csökkentették a nyugdíjak értékét. Szerencsére ezt
a folyamatot sikerült megállítani, aztán pedig folyamatosan emelni a nyugdíjat. Egyes számítások szerint az elmúlt 8 évben 33 százalékkal, és ami szintén
nagyon fontos, 10 százalékkal nőtt a vásárlóértékük
is. Az idén 2,7 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak,
ez az átlagnyugdíj esetén átlagosan havonta 3500,
éves szinten pedig 42 ezer forint többletet jelent.
Mint ismert, a kormány év elején az infláció várható
mértékével számolva határozza meg a nyugdíjemelés összegét. Ha az infláció a tervezett érték alatt van,
akkor a különbözet a nyugdíjasoknál marad, és a következő évtől beleépül a nyugdíjakba, ha viszont az
infláció magasabb lesz, akkor novemberben kiegészítésben részesülnek. Ebben a rendszerben tehát a
nyugdíjasok rosszul nem járhatnak, a nyugdíjak értéke nem csökkenhet. Nem titok, abban az esetben,
ha a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, akkor az
idén is – éppúgy, mint 2017 és 2018-ban – lesz prémium. Ezek talán a legfontosabbak, de ne feledkezzünk meg a rezsicsökkentés hatásáról a nyugdíjasok
körében és a különböző juttatásokról sem!
Tudom, a mi nyugdíjasaink még közel sem élhetnek
olyan színvonalon, mint nyugat-európai társaik, sok
még a kisnyugdíjas, nagy a lemaradásunk, de kétségkívül elindult egy felzárkózási folyamat, éppúgy,
mint az aktív dolgozóknál. Tehát már van mit féltenünk és őriznünk. A kormány tartja a szavát, megőrzi, sőt – a lehetőségekhez képest – évről évre növeli
a nyugdíjak összegét és vásárlóértékét.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)

105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó 
112
Előfizetői tudakozó 11818
Belföldi tudakozó 11800
Orvosi ügyelet312-010
Soproni Gyógyközpont
központi szám514-200
Soproni Gyógyközpont
előjegyzés 
514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal
 06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám
514-500
Ingyenes zöldszám üzenetrögzítő
06-80/514-600
Közútkezelés 
515-123
Soproni Szociális Intézmény
506-400
Gyermekjóléti szolgálat
524-361

Támogató szolgálat
06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat

524-361
Családok Átmeneti Otthona
524-362
Pártfogó felügyelet 508-126

508-395 • 508-392
Caritas lelkisegély-szolgálat
06-80/505-678
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub 188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató
06-80/533-533
Víz szolgáltató 

519-100

Gáz szolgáltató
06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV 06-40/49-490-49
GYSEV 

577-212

Kisalföld Volán 313-130

6

Zöld Sopron

www.sopronitema.hu

Az újrahasznosítás
és az alkotás öröme

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Elegendő játszótér
van a városban?

MADARÁSZ RÉKA

Az újrahasznosítás
napjainkban virágkorát éli, ami talán annak
is köszönhető, hogy
ismét előtérbe kerültek a fogyasztói társadalom által háttérbe
szorított értékek – így
az alkotás szerepe is
felértékelődött.
Oláhné Zrínyi Andreát korábban már bemutattuk lapunkban
(Csodás alkotások hulladékokból – január 16., 7. oldal). A „Kreatív újrafelhasználás” című Facebook-oldal tulajdonosa az akkor
készített halaival a közelmúltban különdíjat nyert a Paksi
Atomerőmű által meghirdetett
pályázaton. A képen látható legújabb alkotása pedig nagy sikert
aratott a közösségi oldalon, sőt
még az Otthon nevű internetes
újság is felfigyelt rá.
Egyre többen követik az újrahasznosítással foglalkozó internetes oldalakat. Arról, hogy
napjainkban miért került a fókuszba ez a téma, Éder Andrea,
környezetvédelmi szemléletformálással foglalkozó szakember
nyilatkozott lapunknak.
– Az újrahasznosítás egyáltalán nem újkeletű találmány,

VURA TÜNDE:
Összességében jó a helyzet a városban ezen a téren. Igaz, egy-egy szebb
napon, amikor a kisgyerekes családok közül sokan
mennek ki a játszóterekre,
bizony azok hamar megtelnek. Még az olyan nagy is,
mint a Deák téri.

Oláhné Zrínyi Andrea alkotása nagy sikert aratott a közösségi oldalon is
őseink is így éltek: amit hasznosítani tudtak, azt fel is használták – tudtuk meg Éder Andreától. – Egy termékéletgörbe különböző fázisaiban más-más
funkciót láttak el a tárgyak.
Emlékszem, a nagyapámnak
volt például egy fiókja, ahova
azokat a tárgyakat gyűjtötte,
amik még jók lesznek valamire. Annak, hogy az újrahasznosítás most ekkora rácsodálkozást

vált ki, az az oka, hogy hozzászoktunk a jólét által közvetített
pazarláshoz és az egyszer használatos eszközökhöz.
A szakember szerint mélyen
legbelül mindenki vágyik arra,
hogy alkothasson, ez az emberi személyiség alapvető igénye.
A modern világban az alkotás
lehetősége sokak számára elveszett: egy gépezet részei,
amelynek sokszor nem látják

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

A KOMMUNISTA
DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
alkalmából közös megemlékezésre hívja a város polgárait, diákságát

2019. február 25-én, hétfőn.
PROGRAM:
13.00

Gulág Emléktábla koszorúzás
Helyszín: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
13.30
Koszorúzás és csendes főhajtás Szántó Róbert főhadnagy sírjánál.
Emlékező gondolatokat mond: Vörös Istvánné,
a mártírhalált halt vitéz Szántó Róbert főhadnagy unokahúga

se az elejét, se a végét. Azért
használjuk szívesen a körülöttünk lévő tárgyakat, mert maga
az alkotás folyamata öröm, az
elkészült tárgy pedig hasznos.
Andrea azonban fontosnak tartja, hogy az újrahasznosítás ne
szemétből szemét gyártása legyen, hanem állítsunk elő valódi értéket: használati tárgyakat,
ékszereket, gyermekjátékokat,
műalkotásokat!

2019. február 20.

FÁBIÁNNÉ VIRÁG LILLA:
Háromgyermekes édesanyaként sok időt töltünk
a szabadban, a játszótéren. Ilyenkor télen is jó lenne többet kint lenni, de sajnos hamar sötétedik. Éppen
ezért szerintünk hasznos
lenne, ha megoldanák a játszóterek kivilágítását.

MESTERNÉ
VÖRÖS SZANDRA:
Szerintem lenne igény
újabb játszóterekre. Szomorúan azt is tapasztaljuk a
szülőtársakkal, hogy valakik
rendszeresen megrongálják a játszóeszközöket. Ezeket pedig addig nem használhatják a gyerekek, amíg
meg nem javítják.

MÉSZÁROS GRÉTA:
A kisfiam mindene a csúszda, a hinta, nagyon szeret
ezekben lenni. Mi, anyukák
pedig örülünk, ha a gyerekek jól érzik magukat. Elégedettek vagyunk, csak egy
hiányosságot érzünk, mégpedig azt, hogy nincsenek
mosdók, ahol lehetőség
lenne például a kézmosásra.

Energiakövetek 2019
Idén is meghirdeti pályázatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Az
Energiakövetek 2019-re a felsőoktatási intézményekben természettudományos tárgyakat
hallgató diákok pályázatait várják.
Az energiatudatos életmód
egyre hangsúlyosabb a fiatalok
körében, azonban kevés a gyakorlati ismeretekre fókuszáló
oktatási segédanyag. A tapasztalatok szerint az általános és
középiskolás korosztály a legfogékonyabb a szemléletformálásra. Éppen ezért az Energiakövetek 2019 programban
résztvevők feladata újszerűen
és élvezetesen mesélni a fiataloknak az energiáról és az
energiatudatosságról.

Pályázni egy rövid bemutatkozó videóval, valamint egy
45 perces, általános iskola felső tagozatos vagy középiskolás korosztályra szabott tanóra vázlatával lehet, mely az
energiatakarékosság, a tudatos
energiafelhasználás témáját járja körül. A pályázatokat a www.
energiakovetek.hu oldalon lehet benyújtani március 31-ig. A
honlapon elérhető a részletes
pályázati kiírás és az óravázlatminta is.

A beérkezett pályázatokat három szempont szerint értékeli a zsűri: a szakmai tartalmat,
az oktatási módszertan színvonalát, és nem utolsósorban az
élvezhetőséget és érthetőséget
díjazzák. A három legjobb munkát benyújtó hallgató elnyeri a
MEKH Energiakövete címet. Ezzel együtt jár 400 ezer forintos
pénzdíj, valamint a lehetőség,
hogy „szupertanárként” országszerte taníthassa a diákokat.
A program 2017-es indulása
óta az energiakövetek országszerte 31 iskolában mintegy
1200 iskolásnak tartottak rendhagyó órát, és hívták fel a fiatalok figyelmét az energiatudatos, energiatakarékos szemlélet
fontosságára.

Helyszín: Új Szent Mihály–temető
14.00
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól, valamint a korabeli eseményekről

Helyszín: Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Petőfi terem
Köszöntő beszédet mond:
Dr. Fodor Tamás,
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
a magyar emlékezetpolitikában címmel előadást tart:
Dr. Bank Barbara
történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja.
A tanácsköztársaság egyházellenes intézkedései.
Szemeliker Antal tragédiája címmel előadást tart:
Dr. Soós Viktor Attila
történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja
Szántó Róbert - Fennesz Rezső mártírok emlékezete címmel előadást tart:
Dr. Suslik Ádám,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltárának munkatársa, történész

Az energiakövetek izgalmas órákat tartanak az iskolásoknak arról,
hogy mennyire fontos az energiatudatos és -takarékos szemlélet

2019. február 20.

Különös bűneset színhelye volt
az egyik várkerületi hírlapbolt. Egy sorkatona, aki látogatóban járt Sopronban, nem
pénzért tört be az újságárus
boltba, hanem onnan színes
hetilapokat tulajdonított el…
(Soproni Hírlap)

Kiemelkedő a minőség

Kiemelkedően jó minőségű a
’93-as évjárat, állapították meg
az első fejtés után a minősítést végző borász szakemberek. Mint köztudott, tavaly a
szőlőtermés mennyisége siralmas volt, a must cukorfoka
azonban annál több reményre
jogosított. Érdemes tehát versenyeztetni a ’93-as soproni borokat mind a szőlősgazdáknak,
mind a pincegazdaságoknak.
(Soproni Hírlap)

1969
Névadó ünnepség
a Ruhagyárban
A Soproni Ruhagyár idén rendezett először közös névadót.
A városi tanács anyakönyvvezetője, Tóth János felolvasta
a neveket: Zsolt, Krisztina,
Péter, Beáta és Ákos. A névadó szülők fogadalmat tettek, hogy figyelemmel kísérik, segítik a gyermekek életének alakulását. Az ünnepség
meghitt hangulatáról a ruhagyári énekkar és a Május 1. Téri
Általános Iskola úttörőcsapatának küldöttei gondoskodtak. Az apróságok tiszteletbeli kisdobossá avatása után
a szülők a munkahelyük képviselőitől ajándékokat kaptak.
(Kisalföld)

Keresettek, szépek
a soproni szőnyegek

A Lakástextil Vállalat soproni gyárának termékei keresettek határainkon túl is, így
nem csoda, hogy az igényeket
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„Nagyszerű érzés, hogy van utánpótlása a csoportnak”

Válogatás
a korabeli
sajtóból
1994
Rendhagyó bűneset

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Táncra, maskarára!
még nem tudják teljes mértékben kielégíteni a hazai piacon.
Gondjaik azonban fokozatosan
enyhülnek, mert az elavult szövőgépeket korszerűekkel cserélik ki. A vállalat vezetői remélik, hogy ha nem is máról holnapra, de elérkezik annak is az
ideje, hogy a hazai igényeknek is eleget tudnak tenni.
(Kisalföld)

1919
Sáskajárás Sopronban
Még csak a tél idejét járjuk, és
már is azt látjuk, hogy a nyomorult életünk biztosításáért micsoda hajsza folyik. Ha
eddig azért panaszkodtunk,
hogy méregdrága a megélhetésünk, most már azért jajdul fel
kesergésünk, hogy maholnap a
bankók özönéért sem leszünk
képesek megszerezni a legszükségesebbeket, így kesereg
Sopron vármegye. Nem tudjuk
ellenőrizni, hogy mi történik a
Lajtánál, de úgy látjuk, hogy
olyan népvándorlás indult meg
onnanátról Sopronba és azon
túlra, aminőben tavaly júliusban, augusztusban is alig volt
részünk. Mint sáska özönlik
be a sok osztrák éhes ember.
és hátizsákjában elcipel innen
mindent, ami elcipelhető. A
Bécs felől érkező vonatok nap
nap után megtelve jönnek,
csak úgy öntik a sok embert,
és nincs, aki az éhségáradatot
feltartsa. A sáskajáráson segíteni hatósági intézkedésekkel
úgy látszik, nem lehet. A védekezésnek valamilyen módját
mégis csak ki kellene eszelni!
Fontolják meg a tornyosuló
bajokat még idejekorán azok,
akik a polgárság életszükségleteinek biztosítására vállalkoztak! (Sopronvármegye)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Ezek az alkalmak igazi örömünnepek táncosaink és muzsikusaink számára – mondta Sipos Ferenc igazgató
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖVES ANDREA

Emlékezetes mulatság várta a közönséget a
Soproni Petőfi Színházban a farsang jegyében. A Petőfi-iskola néptánccsoportjai, népzenészei, a Pendelyes Táncegyüttes, a Sopron
Táncegyüttes és a Kacagányok több alkalommal is telt ház előtt léptek fel a hétvégén.
– Minden évben meglepjük a
néptáncot szerető közönséget
egy-egy nagyszínházi műsorral, amely ízelítőt nyújt abból,
hogy mi mindennel foglalkoztunk az előző hónapokban –
meséli Sipos Ferenc, a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény igazgatója. – Ezek az alkalmak igazi
örömünnepek táncosaink és
muzsikusaink számára. Megható volt látni, ahogy a kezdők,
a kis hat–hét évesek hetek óta

izgalommal várták, hogy végre
a színpadra léphessenek, megmutassák a szüleiknek, nagyszüleiknek, a közönségnek: mit is
tanultak olyan szorgalmasan.
Nagyszerű érzés, hogy van biztos utánpótlása a felnőtt csoportnak, a Sopron Táncegyüttesnek, hiszen nemcsak az alsósok,
hanem a felsős, sőt a középiskolás korosztály is elkötelezetten,
lelkesen gyakorol hétről hétre,
aminek az eredménye most látható is volt a fellépéseken.

A néptáncegyüttesek évről
évre más-más koreográfiával
lépnek a közönség elé. A Petőfi-iskola és AMI néptánccsoportjainak, népzenészeinek és
a Pendelyes Táncegyüttesnek a
produkciója a farsangot idézte
Dalra, táncra, maskarára címmel. Az előadásban a tánc- és
mozgásművészeti osztály tanulói is bemutatkoztak, akik a
néptánc mellett a balett és a kreatív gyermektánc világában is
kalandoznak.
A Sopron Táncegyüttes, a
Pendelyes Táncegyüttes és a
Kacagányok Édenkert címmel
léptek a színre szombaton
este. Különösen izgalmas koreográfiát kínált az első felvonás, ahol egy ősi mondát idéztek
fel, amely szerint Isten Ádám
mellé asszonyt is alkotott: Lilithet, ám ő nem fogadta el az

alárendeltséget, így száműzetés
lett a büntetése. Ezután teremtette meg Ádám oldalbordájából Évát. Ennek a legendának a
nyomán külön női és férfi táncokat is bemutatott az együttes,
ami azért volt szép feladat a lányok számára, mert ritkán van
alkalmuk egyedül, a fiúk nélkül
a rivaldafényben állni.
A soproni néptáncosokra a
közeljövőben is számos kihívás vár. Az ifjúsági csoport februárban Békéscsabán lép fel az
Országos Ifjúsági Néptánc Antológián, ahova az ország legjobbjai jutottak be. A kisebbek
gőzerővel készülnek a tavaszi
Országos Táncháztalálkozóra.
Sopront pedig több száz gyermek néptáncos lepi majd el
márciusban, hiszen városunk
ad otthont az Országos Szóló
Néptánc Versenynek.

Hangolnak a kórusünnepre
Július első szombatján ismét énekhang
tölti meg Sopron
belvárosát. A tavalyi sikeres bemutatkozás után újra megrendezik a népszerű
Soproni Kórusünnepet. A szervezők március 1-jéig várják a
jelentkezőket.
Az éneklést és a városban
működő kórusokat reflektorfénybe állító rendezvény már az
első alkalommal népszerű volt.
– A belváros udvarait megtöltő
zenés programok, nyitott próbák sok fiatal, sok család érdeklődését keltették fel – mondta
Bognár László szervező. – Az
esti Fő téri gálán félezer ember
énekelt együtt a fellépő énekkarokkal és Kocsis-Holper Zoltán művészeti vezetővel. A

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

A szervezők március 1-jéig várják a kórusok jelentkezését. Felvételünk a tavalyi
kórusünnep Fő téri gáláján készült. FOTÓ: SZALAY KÁROLY
leggyakoribb kérdés azóta is
ugyanaz: mikor lesz legközelebb Soproni Kórusünnep?
A jól bevált, népszerű programelemeket idén is igyekeznek megtartani a szervezők,
ugyanakkor újabb együtteseket is bemutatnának a kórusünnep közönségének július 6-án.
Ezért egy felhívást tettek közzé,

amellyel Sopron és környéke
éneklő közösségeit szeretnék
megszólítani.
– A város egynemű és vegyes
karai mellett iskolai kórusokat,
templomi énekkarokat, de önszerveződő baráti társaságokat,
vagy modern a cappella együtteseket is szívesen látunk – tette
hozzá Török Krisztina szervező.

– Az idei program szándéka az,
hogy még szélesebbre tárja
a kapukat az éneklő közösségek előtt.
A Soproni Kórusünnep szervezői a http://korusunnep.hu/
jelentkezes/ címen várják a csoportok, együttesek jelentkezését, ennek a határideje március elseje.

A SOPRONI KÓRUSÜNNEP A rendezvényt első alkalommal 2018 júliusában rendezték meg a Soproni Ünnepi Hetek részeként. A délutáni program során a belváros udvaraiba várták az érdeklődőket az énekkarok. A látogatók nyilvános próbákon vehettek részt, zenei totót tölthettek ki, a legkisebbeknek pedig zenés–táncos játszóházat szerveztek. A kórusünnep este a Fő
téren gálaműsorral ért véget, ahol öt énekkar mutatta be a közönségnek művészete legjavát.

Sopron, Szent Mihály utca 12. szám
alatti ingatlan 350/1400-ad nagyságú
tulajdoni hányada, mely természetben
a fszt. 4. szám alatti,
23 m2-es lakásnak felel meg
Az ingatlan megtekinthető: 2019. március 8. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. március 14. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 3.450.000 Ft)
A licittárgyalás helye:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a
takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvasható.
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1930-ban alakult meg a Soproni Vívó Klub

Ember, jellem, lélek

PÁDER VILMOS

Sopronban az első világháború után
honosodott meg a vívás. A legeredményesebb magyar olimpiai sportág ma is népszerű városunkban, a
Soproni Vívó Klub a Berzsenyi-gimnázium tornatermében készül a megmérettetésekre.
„Ember áll szemben emberrel,
jellem a jellemmel, lélek a lélekkel.” Lovag Arlow Gusztáv fenti
gondolatai méltóak a legeredményesebb olimpiai sportághoz, a víváshoz. Arlow Gusztáv
vívómestert 1909-ben Selmecbányáról búcsúztatták tanítványai, korábban éveken át dolgozott a településen. A felidézés
azért is fontos, mivel a Soproni

Egyetem múltjához hasonlóan a soproni vívás gyökerei
is Selmecbányára nyúlnak vis�sza. 1860-ban a selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémia sportegyesülete volt az első
az országban a hazai egyetemeken és főiskolákon.
Az I. világháború után a főiskola Sopronban talált otthonra, s ezzel indult el a vívás helyi

története. A versenysporttá váláshoz a döntő lökést 1930-ban a
Soproni Vívó Klub megalakulása
jelentette. A háború utáni vívó
élet újbóli megindulása a Szombathelyről Sopronba kerülő Tóth
Antal vívómester nevéhez fűződik. A városban soha nem látott népszerűségnek örvendett
a vívás, köszönhető a két kiváló mesternek, Tóth Antalnak és
Puskás Bertalannak. – Mi a mai
napig azon dolgozunk, hogy a
nagyra becsült és nagyon értékes hagyományoknak követői
legyünk – mondta Bolodár Zoltán, a 2000-ben megalakult Soproni Líceumi Vívóegylet edzője.
– Sportolóink a múlthoz híven
Tóth tanár úr örökségét folytatva a Berzsenyi-gimnázium

Tigrisek a tabella élén
Magabiztosan vezeti az NB II. nyugati csoportjának küzdelmeit a Soproni Tigrisek férfi kosárlabdacsapata. Nagy Tamás klubelnök szerint azonban még hosszú út vezet a végső győzelemig.
– Nagy örömömre szolgál, hogy
vezetjük a tabellát, a jelen állás
szerint jó esélyünk van arra,
hogy megnyerjük az alapszakaszt – mondta el Nagy Tamás.
– Hat hasonló képességű együttes van az első helyeken, ugyanakkor nekünk a legkedvezőbb a
sorsolásunk a hátralévő fordulókban: 5 alkalommal játszunk
hazai pályán és csak kétszer idegenben. Kiemelkedő siker volt
a két hete lejátszott meccsünk,

amikor Dombóvárról egy szinte
telt házas, csarnokavató mérkőzésen tudtuk elhozni a bajnoki
pontokat. Mindezt úgy értük
el, hogy tartjuk magunkat az
év elején eltervezett koncepcióhoz: minden meccsen legalább egy utánpótláskorú fiatal
is pályára lép.
A Soproni Tigrisek SE elnöke
hozzátette: az alapszakasz-győzelem után még az első négy
helyezett csapat körmérkőzést

játszik, ezután alakul ki a végső
sorrend az NB II. nyugati csoportjában. Az első két helyezett
a többi csoportban élen végzett
két csapattal keresztbejátszás
keretében mérkőzik meg, ezután pedig négyesdöntő határoz
a végső győztesről – ez a csapat
az NB I. B csoportjába jut.
– Nagyon nehéz a végső
győzelmet megszerezni, de
továbbra is ez a célunk – tette
hozzá a sportvezető. – Az U18as csapatunk kiváló erőkből
áll, amennyiben feljutnánk,
az NB I. B csoportjának U20-as
küzdelmeiben indíthatnánk
ezt a kiemelkedően tehetséges
korosztályt.

A Soproni Tigrisek SE vezeti a tabellát az NB II. nyugati csoportjában, a csapat
célja a végső győzelem és a feljutás kiharcolása FOTÓ: NÉMETH PÉTER

tornatermében készülnek a
megmérettetésekre. A fiatalokkal két edző, Magas Ádám és jómagam foglalkozunk. Az egyesület létszáma fokozatosan nő,
jelenleg 50–55 fő körül mozog,
emellett a mindennapi testnevelés keretében a Berzsenyiben
egy osztály hétről hétre ismerkedik a vívással a tanórán. Az
elmúlt években a legjobb eredményeket az országos vidék- és
veterán bajnokságokon értük el,
a női kardcsapat és egyéniben
dr. Gasztonyi Károly volt aranyérmes – tette hozzá Bolodár
Zoltán. Vívóterem-fejlesztést is
végrehajtottunk, jelenleg négy
elektromos páston gyakorolhatunk, de még további pástokat
is fel tudunk állítani.

2019. február 20.

Az SKC célja
a feljebb kerülés
Az elmúlt időszak mérkőzései
nem úgy alakultak a Sopron KC
számára, ahogy azt Sabáli Balázs
vezetőedző elvárta. A tréner szerint ezzel együtt továbbra is cél,
hogy az alapszakasz végén a legjobb tíz csapat között végezzen
az SKC, és ezáltal részt vehessen
a középház küzdelmeiben.
– A háromhetes szünet elején néhány nap pihenőt kaptak a játékosok – mondta el
érdeklődésünkre a vezetőedző. – Remélem, mindenkinek sikerül feltöltődnie, mert
az alapszakasz
jobb helyezéseinek megszerzése szempontjából

nagyon fontos lesz, hogy a következő mérkőzéseken győzelmeket érjünk el. A bajnoki
szünetet arra is felhasználjuk,
hogy az új légiós, Makinde London minél jobban beépüljön a
csapatba. Javítani kell az eredményességünkön, a játékosoknak tudatosabban kell kosárlabdázniuk, a dobáskiválasztásnak,
a kiélezett szituációkban a döntéshozatalnak magasabb szinten kell működnie.
A Sopron KC jelenleg 8 győzelemmel és 11 vereséggel a tabella
10. helyén áll, a csapat a bajnoki szünet utáni összecsapáson,
március 2-án épp az azonos mutatókkal előtte álló Paks otthonába látogat.

Sabáli Balázs szerint tudatosabban kell
kosárlabdázni a Sopron KC játékosainak
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Pisarski Erich következő célja a müncheni Eb

Las Vegas-i bowling
Az Egyesült Állomokban mutathatta meg bowlingtudását a soproni Pisarski
Erich. A tehetséges
versenyző nem ajándékba kapta a lehetőséget: a Magyar
Bowling Szövetség által Pozsonyba kiírt selejtezőversenyt tudta
megnyerni.
– A szövetség azért vitte külföldi
helyszínre a selejtezőversenyt,
hogy senki se dobjon hazai
pályán, így mindenki egyenlő
esélyekkel indulhatott – mondta
Pisarski Erich. – Negyven kiváló
magyar bowlingos jött össze
Pozsonyban, közülük végeztem
az első helyen, így lehetőségem
volt arra, hogy a sportág őshazájában, az USA-ban képviseljem
a magyar színeket.
A Soproni Bowling Club játékosa nem akármilyen helyszínen mutathatta meg magát:
Las Vegasban rendezték meg
a világkupát, amelyre minden
országból csak egy női és egy
férfi versenyző nevezhetett. Három napig tartottak a selejtezőmérkőzések, majd a legjobb 24
bowlingos vívta a döntőt.
– Hatalmas élmény volt maga
a verseny, már az óriási, 56 sávos
pálya is élményszámba ment –
tette hozzá a soproni bowlingozó. – Igyekeztem nem megijedni a lehetőségtől, és úgy
érzem, kihoztam magamból a

Pisarski Erich a bowlingsport őshazájában,
Las Vegasban képviselhette a magyar színeket
maximumot. Ez azt jelentette,
hogy a nyolcvanegy fős mezőnyből végül a 33. helyet szereztem
meg, ami a szövetség szerint is
jó eredménynek számít.

Pisarski Erich következő nagy
célja, hogy az idei évben részt
vehessen az Európa-bajnokságon, amelyet Münchenben rendeznek majd meg.

2019. február 20.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Február 20., szerda
9 óra, Berzsenyi-iskola
Diákolimpia
leány kosárlabda
III. korcsoport
körzeti döntő
Február 22.,
péntek 19 óra,
Krasznai-csarnok
SMAFC –
Salgótarjáni KSE férfi
kosárlabda-mérkőzés

Röplabda
Február 20.,
szerda 12 óra,
Széchenyi-iskola
Diákolimpia röplabda
„B” kategória
V–VI. korcsoport
körzeti döntő
Február 21.,
csütörtök 15 óra,
Széchenyi, Handler,
Fáy, vendéglátó
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság
10. forduló
Február 25–27.
(hétfő–szerda), 15 óra,
Széchenyi, Fáy, Eötvös
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság
11. forduló

Labdarúgás
Február 23.,
szombat 13.30,
Krasznai-csarnok
Városi terem
labdarúgó-bajnokság

Teke
Február 24.,
vasárnap 14 óra,
Győri úti tekepálya
Scarbantia SC
– Nyergesújfalu SE

Túra
Március 2.,
szombat 18.30
Éjszakai családi
mini túrát szervez a
Shotokan Karate SE.
Az 5 kilométeres távot
a sötét erdőben teszik
meg, ezért azt kérik,
hogy mindenki vigyen
magával fej-, illetve
zseblámpát.

Sípmesterek
sikerei
Az MLSZ Győr–Moson–
Sopron Megyei Igazgatósága a hagyományoknak
megfelelően idén is megrendezte a megyei labdarúgó játékvezetők teremtornáját. A megye 5 városának – Győr, Sopron,
Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár –, illetve az
MLSZ megyei igazgatóságának válogatottja mérte össze tudását a lipóti
sportcsarnokban. A tornát
magabiztos játékkal, nagy
küzdelemben a soproni
sípmesterek nyerték Takács Ákos csapatkapitány
vezetésével. A torna rangjára jellemző volt, hogy a
megyei igazgatóság válogatottjában a volt válogatott labdarúgók, Hanich,
Korsós, Hajszán, Turbék
is helyet kaptak. A győztes
trófeán kívül Takács Ákos a
torna legjobb játékosa címet is átvehette Bolla Pétertől, az MLSZ megyei társadalmi elnökétől.

Sport
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A bajnoki alapszakaszt már most megnyerte a Sopron Basket

Fontos kosaras győzelmek
RÁZÓ LÁSZLÓ

Egy hét
alatt két
jelentős
győzelmet szerzett a Sopron
Basket. Roberto Iniguez tanítványai a török Hatay elleni nyertes meccsel bebiztosították helyüket a
legjobb nyolc között
az Euroligában, a bajnokságban pedig az
első helyen zárják az
alapszakaszt.
Hétvégén a bajnokságban az
NKE-FCSM Csata elleni hazai
meccsen lépett pályára a Sopron Basket csapata. A találkozón komoly szerepet kaptak a
fiatalok, az ifjú soproni generáció pedig ez alkalommal is
meghálálta a bizalmat, összesen 37 ponttal terhelték meg a
vendégcsapat kosarát. A Sopron
Basket győzelme azért is fontos, mert ezzel eldőlt, hogy a bajnoki alapszakaszt az első helyen
zárja, így végig pályaválasztóként szerepelhet a rájátszásban.
A végeredmény: Sopron Basket
– NKE-FCSM Csata, 93–55.

A Hatay elleni győzelem azt jelentette, hogy ismét Európa legjobb nyolc együttese közé jutott a Sopron
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A hétvégi mérkőzést megelőzte egy fontos Euroliga meccs.
Az orosz sztárcsapat, a Dinamo
Kurszk bravúros legyőzése után
a török Hatay ellen hazai sikerre
készült a Sopron Basket. Ennek
ellenére a törökök kezdtek jobban, sok helyzetet hagyott ki a
hazai csapat, a nagyszünetben

kettő, fordulás után pedig 9
ponttal is vezetett a Hatay. A
két klasszis játékos, Turner és
Crvendakic azonban megkezdte
a pontgyártást, a Sopron Basket
pedig előnyt szerzett, amelyet a
végjátékban okos játékkal meg
is tartott. A végeredmény: Sopron Basket – Hatay BB, 64–52.

– Az Euroliga-meccs után elmondtam a lányoknak, hogy
milyen büszke vagyok rájuk. Tavaly és idén is Európa legjobb
nyolc csapata közé jutottunk, ráadásul úgy, hogy ez edzői pályafutásom talán legnehezebb csoportja – összegzett Roberto Iniguez vezetőedző. – A bajnokin

kicsit lassan kezdtünk, de aztán
belejöttünk, megadtuk a tiszteletet ellenfelünknek.
A Sopron Basket szerda este a
Riga ellen idegenben játszik, egy
soproni győzelem csoportharmadik helyet érhet. Szombaton
este a PEAC-Pécs otthonában lép
parkettre az együttes.

Liu Shaolin Sándor és Kozák Danuta 2018 legjobbja
A férfiaknál a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu
Shaolin Sándort, a nőknél a kajakos Kozák Danutát választotta a 2018-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége. A szavazás győzteseit a Nemzeti Színházban tartott gálán hirdették ki. Az edzők kategóriájában a rövidpályás
gyorskorcsolyaváltót felkészítő Bánhidi Ákos és
Csang Csing Lina kapta a legtöbb szavazatot. Az

év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a
női kézilabda BL-győztes Győri Audi ETO KC lett,
az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó végzett az élen. Az év férfi labdarúgójának Gulácsi Pétert, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusát választották, az év női futballistája
Jakabfi Zsanett, a Wolfsburg játékosa lett. Az év

Soproni öklözők
a válogatottban
A Gyevát Ökölvívó Egyesület két
serdülő versenyzője is bekerült
a válogatott keretbe – Kovács
Nikolett és Vass Levente is meghívást kapott a közelmúltban
legjobbak közé. Mint azt a soproni egyesület oldalán írják:

Vass Levente

Kovács Nikolett

mindkét sportoló az elmúlt
évek kemény munkájának
köszönhetően jutott el idáig.
Levente és Nikolett is rendkívüli edzésmunkát végzett, sok
lemondással járt, hogy elérjék
az álmukat.

találatának a ferencvárosi Sigér Dávid MTK-nak
lőtt gólját találták. A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést, az év
csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, a
férfiaknál Gelencsér Róbert szervátültetett atléta,
a nőknél Gyurkó Alexandra szervátültetett úszó
volt a tavalyi év legjobbja. Forrás: mti

Ezüstérmes karatésok
Eredményesen szerepeltek a soproni
karatésok az országos
megmérettetéseken.
A Soproni MAFC Karate Waido
Fight Academy versenyzője,
Ferenczi Csongor a -85 kilogrammos mezőnyben az előkelő második helyet szerezte
meg a hétvégi kyokushin karate
bajnokságon Tatán. A Magyar
Kyokuhsin Karate szervezeteinek felnőtt knock down magyar
bajnokságán 36 különböző klub
90 karatékája vett részt, itt érte
el az előkelő második helyezést
a soproni versenyző, akit Demeter Zsolt készített fel.
A Shotokan Tigrisek SE sportolói ugyanezen a hétvégén
Vasváron szerepeltek, itt rendezték meg a XIX. Sakura Kupa
WKF országos shotokan karate
versenyt. A soproni egyesület
10 fős csapattal vágott neki az
év első megmérettetésének,
ahol szép sikereket ért el. Második helyezett lett Vass Hunor,
Gáncs Adrienn, Halász Kornél,
Gáncs Dávid, Tarnai Krisztián,
Gáncs Krisztián, Gáncs Nóra,
harmadik helyen végzett Tátrai Dóra, Gáncs Dávid, Gáncs
Adrienn, Tarnai Krisztián, az
ötödik helyet szerezte meg

Tarnai-Németh Kilián, Gáncs
Nóra, Tátrai Dóra, Gergácz Péter, Halász Kornél.
A Shotokan Tigrisek SE rendezi meg a Barátság Kupát és edzőtábort február 22. és 24. között
Sopronban. A Wacław Felczak

Alapítvány támogatásával megvalósuló rendezvényen magyar
és lengyel karatésok edzőtáboroznak városunkban, majd kiegészülve osztrák és további
magyar versenyzőkkel összemérik a tudásokat.

Ferenczi Csongor, a Waido Fight Academy
versenyzője második lett a magyar bajnokságon
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Széchenyista diák sikere a tudományos diákkörök konferenciáján

Kamilla nőtörténetet kutat
MADARÁSZ RÉKA

Erdélyi Kamilla első helyezettként
jutott be a Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK) döntőjére.
A széchenyis diák egy reformkorban élt fiatal lány naplórészletei alapján állította össze az
előadását.
A Kutató Diákok Mozgalma
azzal a céllal hirdeti meg minden évben a TUDOK-ot, hogy
felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt. A konferencián bármilyen kutatási
anyaggal el lehet indulni. Az
első forduló során egy összefoglalót kell feltölteni az online
rendszerbe. Ezt követi a szóbeli
válogató több helyszínen. Erdélyi Kamilla a celldömölki második forduló első helyezettjeként
jutott be a döntőre, amit Szentesen fognak megrendezni március 29–30-án.
– A nőtörténethez kapcsolódó témát választottam – mesélte a Soproni Széchenyi István
Gimnázium 12.b osztályos tanulója. – Egy, a reformkorban

Sopronban élt lány, Slachta Etelka fennmaradt naplói
alapján összevetettem az életét meghatározó ideákat a korszak általános eszméivel, vonulataival. Arra a megállapításra
jutottam, hogy Etelka követte
a korszakban felsejlő újszerű,
modernnek mondható jegyeket, mégis tartotta magát a
hagyományos női életúthoz.
A kettősséget emeltem ki az
élettörténetéből: megmaradt
benne a régihez való ragaszkodás, ugyanakkor nyitott volt az
új jelenségekre.
Kamilla izgatottan várja a
döntőt. Amikor távlati terveiről kérdeztük, elmondta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának
történelem szakára adta be a

AJÁNLÓ

Rejtő Jenő:
Piszkos Fred
Erdélyi Kamilla Slachta Etelka fennmaradt naplói alapján kezdte kutatását
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

jelentkezését. Szeretné folytatni a kutatómunkát, és elősegíteni, hogy a történelem közelebb
kerüljön az emberekhez.

FOTÓ: VOLT.HU

elé igazolt a Cypress Hill, a Papa
Roach és az Amaranthe, így a
Tankcsapda a tervezettől eltérően egy nappal később, Slash
előtt mutatja be 30 éves, jubileumi show-ját. Szintén csütörtökön újdonságként lép

„„Az élet olykor
megenged magának (...) tréfákat,
máskülönben az
emberek azt hinnék, hogy tőlük is
függ valami ezen a
világon, és jövőbe
látó megállapításaik, hajszálpontos
következtetéseik
lényegében véve
nemcsak létezésük
fiziológiai megnyilvánulása.”

›

– Szabadidőmben szívesen
olvasok – fejezte be Kamilla.
– Egyik kedvencem Böszörményi Gyula Ambrózy báró esetei

című sorozata, de ha könyvről
van szó, szinte mindenevő vagyok. Emellett sokat foglalkozom a kutyámmal.

Kreatív történelem
Harmadik évadához érkezett
az ESTÖRI Kreatív Történelmi
Verseny. A megmérettetésre 149
csapat jelentkezett, közülük 30
jutott tovább a középdöntőbe
– köztük egy soproni.
Tizennégy vidéki, három
határon túli, valamint hat budapesti középiskola összesen
harminc háromfős csapata
méri össze tudását az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny
középdöntőjében, melynek
idei témája a Hagyomány és
modernitás – Sorsfordítók a
20. században. Sopronból a

Széchenyi-gimnázium diákjai
jutottak be a megmérettetésre,
amelyen korábban már második
helyezést is értek el.
A verseny fókuszában az
1930-as évektől, a politikai
jobbratolódástól a kommunista hatalomátvételen keresztül
az 1956-os forradalomig és az
azt követő megtorlásig tartó
időszak áll. A 20. század történelmi viharait, politikai, ideológiai szélsőségeit sorsfordító
személyek portréin, történetein keresztül tanulmányozzák a
versenyzők.

Slash 2015-ben fantasztikus koncertet adott a VOLT-on, idén visszatér Sopronba

A sok év után újra színpadra
lépő The Black Eyed Peas a
VOLT-ot választotta az európai
turnéja egyik kiemelt állomásának. A VOLT nyitónapja egy igazi
rockfesztivállá alakult, a már
korábban bejelentett Slipknot

A HÉT MOTTÓJA:

Rejtő Jenő (író, kabaréés színpadi szerző, forgatókönyvíró, a magyar szórakoztató irodalom népszerű képviselője és megújítója)

Ismét világsztárok

Mára teljessé vált a 2019-es VOLT Fesztivál
nemzetközi programja. Június 26-tól négy
napon át várja Sopron a hazai és Európa számos pontjáról érkező vendégeket.
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színpadra a hard rock, funk, rap
és thrash jellegzetességeit elegyítő Ugly Kid Joe.
Minden bizonnyal telt ház
várja majd Sopronban az elektro pop egyik legfontosabb és
legaktuálisabb európai művelőjét, Jan Blomqvistot, aki teljes zenekarával érkezik a VOLT
Fesztiválra. Az elektronikus
zenei felhozatalt erősíti még
Lost Frequencies és Martin
Solveig is.

Informatikaverseny
Soproniak nyerték meg a Handler-iskola informatikai versenyét. Az intézmény ebben a
tanévben ünnepli szakmai informatikai képzésének 20. évfordulóját, ez adott különleges
apropót az idei megmérettetésnek. Az első online fordulón 72
csapat (7–8. osztályosok) vett
részt, a döntőre közülük a legjobb 16 jutott be. Ők az informatikai tudásuk mellett logikai

készségeikről, gyorsaságukról
is számot adtak – ráadásul egy
speciális szerepjáték keretében.
A megmérettetést a Deák Téri
Általános Iskola taBLe nevű csapata nyerte, tagjai: Németh Bence és Németh Levente, felkészítő
tanáruk Ivánkovicsné Jónás Mária volt. A második a páli iskola
Emojik nevű csapata, a harmadik pedig a fertőszentmiklósi
Mákó nevű formáció lett.

Rejtő Jenő, a „ponyva”
mestere, mára már klasszikussá nemesedett. Nemzedékek számára biztosították a szórakozást jellegzetes figurái, Gorcsev Iván,
Vanek úr és természetesen maga Piszkos Fred, a
kapitány. A szingapúri alvilág legkoszosabb alakja ezúttal érző szívű atyaként mutatkozik be, aki
mindent elkövet, hogy
trónörökössé lett fiát az
uralkodói székbe segítse.
Feltűnik Fülig Jimmy is,
aki bár „beugró” trónörökösnek csapnivaló, csapni viszont senki sem meri,
mivel pofonok dolgában
professzori katedra dukál neki. S míg az események sora kacagtató fordulatokkal rohan a végkifejlet felé, tanúi lehetünk
királyi ütlegeknek csakúgy,
mint a csapszékek diplomáciájának...

Kölcsönlakás
Filmvígjáték

Sokszínű Rudimental
Néhány hete jelent meg a Sopront is
megjárt Rudimental legújabb lemeze. A Toast To Our Differences című
korong három izgalmas év munkájának zamatos gyümölcsét tartalmazza. Köztük a közel félmilliárd streamhallgatottságú These Days-t, amelynek megunhatatlan refrénje már
milliók fülébe lopta be magát. A legutóbbi Rudimental-nóta, a Scared of
Love klasszikus house elemekkel, Ray
BLK friss vokáljaival és Stefflon Don
villámgyors verzéivel mutatja be a
csapat sokszínű hangzásvilágát.

›

Ez történt Sopronban
35 évvel ezelőtt, 1984. február 13-án hunyt el Sopronban
Tuskó László erdőmérnök, címzetes főiskolai tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Szegeden született
1920. március 17-én.
145 évvel ezelőtt, 1874. február 11-én született Sopronban
Dahner Samu főkertész, a „Virágos Sopronért” mozgalom
elindítója. Sopronban hunyt el 1957. június 27-én.
300 évvel ezelőtt, 1719. február 12-én született Kis-Höflányban (ma: Kleinhöflein, Ausztria) Pehm Mátyás jezsuita szerzetes, hitszónok. Székesfehérváron hunyt el 1758. április 16-án.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

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

Nem is lehetne két egymástól jobban különböző
férj, mint Balázs és Henrik. Ők és feleségeik, meg
a bosszúszomjas Linda,
valamint a dizájner és az
őt üldöző csaj is arra vágynak, hogy végre egyedül
maradhassanak a felújítás alatt álló lakásban. De
sajnos túl nagy az átmenő
forgalom....
Rendező: Dobó Kata
Főszereplők: Oroszlán
Szonja, Klem Viktor, Balla Eszter, Szabó Simon,
Haumann Máté
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK
NE HAGYJA
FELDARABOLNI
MAGÁT!
Mindig csodálkozom, hogy
sokan mennyire külön problémaként kezelik egy-egy
szervük betegségét. Mintha
a kardiológusnak elég lenne
a szívvel kapcsolatos (vagy
annak látszó) panaszokról
beszámolni, míg az urológusra csak a vizelés gondja tartozna. Persze az egyetemen szervrendszerenként
csoportosítva tanultuk mi is
a betegségeket, de szörnyű
hiba, ha ezeket egymástól
független tényezőkként képzeljük el. Testünkben (és lelkünkben) minden mindennel
összefügg. Ráadásul az ér, az

›

Csapó Károly még ma is álmodik az Argentína elleni vb meccsről

Sopron az örök szerelme
ideg és a hormonális rendszer a szó valódi értelmében
is minden szervünket behálózza, mindent mindennel összeköt. Ha egy gyógyszert szed, az sem csak arra
az egy pontra jut el, amire
elsődlegesen szánjuk. Ritka,
hogy egészen célzott hatású anyagot használunk, és ha
mégis, egy célzott hatás is
továbbhat a többi „részünk”
működésére.
Mindig globálisan gondolkodjon önmagáról! Ne
hagyja feldarabolni magát!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
FEBRUÁR 20–26.

Február 20.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Február 21.,
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Február 22.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Február 23.,
szombat

Ikvahíd gyógyszertár
Híd utca 11.

99/314–084

Február 24.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Február 25.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Február 26.,
kedd

Lövér gyógyszertár
Béke út 4.

99/329–921

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik
már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik
elszakadtak Soprontól.
Csapó Károly két világbajnokságon is szerepelt, tizenkilencszeres magyar válogatott labdarúgó, akinek sikeres pályafutása
a Soproni Textilesből indult.
– Anyai felmenőim kapuváriak, édesapám családja pedig
Agyagosszergényben élt, ahol
gazdálkodó parasztemberek
voltak – mesélte Csapó Károly.
– Édesapámat sajnos korán elveszítettem, ő a falu megbecsült
ácsmestere volt. Érdekes, hogy
az illatok mennyire megmaradnak, tízéves voltam, amikor Sopronba költöztünk, tehát lassan
hat évtizede nem a szülőfalumban élek, de még ma is pontosan fel tudom idézni a faluszéli
tölgyerdő vagy édesapám műhelyében a frissen gyalult fa illatát. Igen, mindig vonzott a fa,
annak megmunkálása, életpályámnak is ezt gondoltam el, de
mivel gyerekkoromtól labdarúgó akartam lenni, ez nem jött
össze, amit persze nem bánok.
– Amikor Sopronba költöztünk, a textiles pálya szomszédságában laktunk, és ha

tehettem, mindig néztem a nagyok edzését – folytatta Csapó
Károly. – A Káposztás utcai pálya kapuja mögött bámészkodtam, amikor kigurult egy labda,
kapásból visszarúgtam. A Textil kapuslegendája, Sift Antal,
azaz Duci bácsi pedig odaszólt
nekem: „Ne ott ácsorogj, te gyerek, neked a pályán a helyed!”
– hát, így kezdődött.
Csapó Károly alig múlt 16
éves, amikor már a felnőtt csapatban játszott, többször volt
ifjúsági megyeválogatott. Élvonalbeli klubok is felfigyeltek
a tehetségére, így például az
MTK, hívták Pécsre, Győrbe, de
végül is Gelei József hívó szavára
1974-ben a Tatabányai Bányászhoz igazolt, és még ebben az évben Svájc ellen bemutatkozott
a válogatottban is. 1978-ban a
világbajnokságon a házigazda
Argentína ellen a 10. percben
emlékezetes gólt lőtt.
– Ma is álmodom ezzel a
meccsel: Zombori Sanyi lőtt
kapura, és én ösztönösen elindultam, hogy hátha kipattan a

Csapó Károly FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
kapusról a labda. És mit ad Isten,
kipattant. Jókor jártam jó helyen, csak be kellett passzolnom
az üres kapuba. Emlékezetes
meccs volt, ma is azt mondom,
mi ott nem nyerhettünk, egy
vb-n a rendező ország mindig
előnyöket élvez. A portugál játékvezető kiállította a többször
is agyonrúgott Törőcsik Andrist,
majd nem sokkal később Nyilasi
Tibit, ettől morálisan is szétestünk és kikaptunk 2–1-re.
Csapó Károly idegenlégiósként négy évet játszott Franciaországban, előbb az FC Toulouse,
majd az AS Grenoble csapatában. Hazatérve 38 éves koráig
ismét a Tatabányai Bányászt

erősítette, a csapattal 1988-ban
bajnoki ezüstérmet szerzett. A
mai napig szeretik és becsülik
lakóhelyén, Tatabányán, névre
szóló széke van a stadion lelátóján, edzőként pedig elsősorban
gyerekekkel foglalkozik.
– Érzem, és tudom, hogy szeretnek Tatabányán, de nekem
Sopron az örök szerelem, itt
nőttem fel, itt lettem labdarúgó.
Az unokáim, amikor megkérdezik, hogy milyen sört kérek, kicsit franciásra ferdítve gyakran
Ödenburgoise-t mondok, amin
ők mosolyognak, én pedig rajtuk, mert majd ők is megtudják
egyszer, hogy mit jelent tartozni valahová.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1952-ben született Agyagosszergényben. Édesapja ácsmester volt, édesanyja pedig
a háztartást vezette és nevelte az öt gyereket. Felesége a közelmúltban hunyt el. Sopronban született
András fiának saját vállalkozása van, Beáta lánya az idegenlégiós időszakban Grenoble-ban született,
adminisztratív munkakörben dolgozik.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 27-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 6-i rejtvényünk megfejtése: Táncfórum a Soproni Petőfi Színházban. Szerencsés megfejtőnk: Huszár Eszter.
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Dua Lipa vadonatúj filmes betétdala

A harc angyala
KÓCZÁN BÁLINT

Elképesztően sikeres év után új felvétellel indította a 2019-es esztendőt Dua Lipa. A Swan Song A harc
angyala című film betétdala, amelynek főszereplője egy vagány nő. Akárcsak Dua!
Dua Lipa továbbra is kirobbanó
formában van. Az alig 23 éves
brit zseni új oldaláról mutatja
meg magát: dinamikus dallal
örvendezteti meg a zenebarát
közönségét. A Swan Song című
nóta A harc angyala című filmhez készült, ami egy kemény

fiatal lányról szól, akivel Dua
könnyedén azonosul:
– Kicsit magamat látom benne, az erős jellemében és a közös hajviseletünkben is – nyilatkozta az énekesnő. – Nagyon
büszke vagyok arra, hogy része lehetek egy olyan filmnek,

aminek a főszereplője egy
vagány nő.
A csinos előadó tavaly a Szigeten is fellépett, ahol teljesen
elkápráztatta a közönséget. Dua
2015-ben adta ki első anyagát,
3 év alatt pedig a legtöbbet
streamelt női előadó lett: debütáló nagylemezéből több mint 3
millió fogyott, single-jei pedig
32 millió példányban keltek el.
Legfrissebb megjelenései, mint
a népszerű k-pop együttessel
készült Kiss and Make Up vagy
a Silk Cityvel felvett Electricity
több százmillió streamlejátszásnál tartanak a Spotify-on.
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Van élet a válás után
MADARÁSZ RÉKA

Tóth Bernadett újrakezdése remek példaként
szolgálhat sok olyan
nő számára, akik a válás után szeretnék önmagukból a legjobbat
kihozni. Betti ugyanis úgy döntött, új lapot
kezd, amire ő dönti el,
hogy mit ír.
Tóth Bernadett tánctanárnő
15 év házasság után vált el.
Úgy érezte, az egész világa
és mindaz, amit önmagáról
gondolni vélt, összeomlott.
Betti azonban nem ragadt
bele a fájdalomba, hanem
az éneklést hívta segítségül.
– A zene és a dalok gyerekkorom óta jelen voltak az
életemben, az énekóráknak köszönhetően pedig a

Tóth Bernadett
válás után a lelkemben tátongó űrből valóságos csoda lett – meséli Betti. – Amikor a megszokott életünkből valami kikerül, vákuum
keletkezik, amit kitölthetünk
bánkódással, haraggal, szomorúsággal is, de én úgy határoztam, hogy örömmel,
ragyogással, zenével telítem. Azt vallom, úgy kell élnünk, hogy a lelkünk szeressen bennünk lakni.
Mindenkinek meg kellene
keresnie a maga kis kincses

dobozát, néha felnyitnia, és
gyönyörködnie mindabban,
amit benne talál. Ilyen kincs
például az anyai szeretet.
– Kincses dobozunk kinyitásával a gyermek születésének varázsát is átélhetjük újra és újra – fejezi be
Betti. – A férjemmel is rengeteg szép élményem van,
amelyek szintén bekerültek
a dobozba.
Betti fontosnak tartja, hogy
ne a másiktól tegyük függővé a boldogságunkat. Mindenkinek tudnia kellene magáról, hogy különleges, és
a másik ember is az. Ha úgy
hozza az élet, hogy különválnak az útjaik, azt is el kell
fogadni. Dönthetünk arról,
hogy mit kezdünk az életünkkel: elpazarolt éveknek
tartjuk-e, vagy megköszönünk mindent, és nyitottan
várjuk az elkövetkezőket.

Kultikus Doors-korong
A csinos előadó tavaly a Szigeten is elkápráztatta a közönséget

Sopronban az AWS
Sopronban koncertezik
az AWS, amely a Soproni
Rockfarsangra látogat el.
Március 1-jén és 2-án fellép
még a Lord, a Moby Dick, a
Kalapács, a Dorothy, a Mobilmánia, a Pokolgép és a
Hungarica is a GYIK Rendezvényházban.
Március első hétvégéjén
ismét vezető magyar rock
bandák koncertjeivel zárul a farsangi szezon Sopronban. A GYIK Rendezvényházban nyolcadszor
rendezik meg a Soproni
Rockfarsangot.
A fesztivál meglepetése
egyértelműen az AWS, és
az ország első számú női
rockbandája, a Dorothy
fellépése. A rendezvényen
debütáló két együttes a 25
év alatti rajongókhoz szól.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A Dal tavalyi megnyerése,
majd az Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplés
nagyban növelte az AWS
népszerűségét. Mutatja
ezt az is, hogy az energikus, kemény zenére igencsak befogadó a fiatalabb
generáció!
A Dorothy csinos zenészhölgyeire szintén fogékonyak a rocker srácok. A fiatal bandák mellett ezúttal sem maradhatnak ki a
„nagy öregek”, akik új lemezeikkel, no meg színpadi teljesítményükkel évről
évre bizonyítják, hogy nélkülük nem lehetséges telt
házas fesztiválokat szervezni! A Moby Dick, a Lord,
a Pokolgép, a Mobilmánia
slágerei évtizedek óta a zeneszeretők szívében élnek.

›

Kultikus kiadvány látott napvilágot a The Doors-tól. Az együttes Waiting for the Sun című
harmadik albuma 1986 júliusában jelent meg. A korong platinalemez lett, és világszerte több
millió példányt adtak el belőle.
Az album nagyban hozzájárult

a „The Doors legenda” építéséhez olyan klasszikusokkal, mint
az Unknown Soldier, a Five To
One és a Hello, I Love You. A kultikus korong 50. évfordulójára
megjelentetett CD, dupla CD
és limitált LP az eredeti album
új verzióját tartalmazza, amit

Bruce Botnick, a Doors hangmérnöke kevert újra. A második cd ráadásul tizennégy eddig
kiadatlan dalt tartalmaz: kilenc
nemrégiben felfedezett remixet
az albumfelvételekből és öt koncertfelvételt az 1968-as koppenhágai show-ból.

RÖVIDEN

The Sign
Bár búcsúzott A Dal
2019 című műsorból a
The Sign, de a nézők
egy új színfoltot ismerhettek meg a hazai zenei életből.
Az Ő című dal születése a zenekar életében
rendkívüli volt, hiszen az
eddig megszokottakkal
ellentétben a dallam és
a szöveg nem hónapokig csiszolódott. A banda frontembere, Czinke
Máté egy este alatt írta
meg a számot.
– Apukám dolgozószobájában ültem – emlékezett vissza Máté. –
Egy üreges dzsesszgitáron kezdtem el
pengetni, és éreztem,
hogy ez a dallam megérintett. Tollat ragadtam, és egy jegyzettömb lapjának mindkét
oldalát teleírtam apró
betűkkel, amiből aztán
összeállt az Ő.
A The Sign már 2012 óta
létezik: Czinke Dani és
Máté testvérek, Török
Danival gyerekkori barátok, hozzájuk csatlakozott Kollár Ábel és
Szentpétery Mózes.
Egy hobbi garázsbandából díjnyertes és
folyamatosan koncertező együttessé nőtték
ki magukat, profin zenélnek, és rendszeresen megfordulnak országszerte a klubok és
a fesztiválok színpadain.

Egyre népszerűbb
a Blues Hangers
A szakmában is nagyobb figyelmet
kap és országosan egyre több helyre hívják a BluesHangerst. A soproni
csapat nagyszabású koncerttel ünnepli idén az ötödik születésnapját.
– A tavalyi évre szánt vállalásokat maximálisan teljesítettük – mesélte Szőke Gergely,
az együttes frontembere. – Részt vettünk
a Sopron Zenél koncertsorozatban, játszottunk a hegykői Borok Utcáján. Kijutottunk külföldre, ahol egy háromórás koncertet adtunk, mert nem engedett lejönni a színpadról a közönség, fergeteges egy
este volt. Novemberben volt egy bulink a
Búgócsigában, a Pfaff Dobiskola dobgálájával kiegészülve, és a Soproni Adventen is felléptünk.
A soproni formáció idén novemberben lesz
ötéves, amit méltóképp kíván megünnepelni. – Erre az alkalomra neves vendégművészekkel bővül a csapat egy este erejéig,

reméljük, el sem fogunk férni a színpadon
– folytatta Geri.
A zenész elmondta, hogy saját számok írásával egyelőre nem foglalkoznak. – A blues
kis túlzással arról szól, hogy elveszítesz valakit, akit szerettél, és nincs elég pénzed,
hogy leidd magad. Mi azt az utat választottuk annak idején, hogy az 1950–60-as
évek chicagói, füstös blues klubok hangulatát adjuk vissza az embereknek, a lehető legautentikusabb formában – fejtette ki
a frontember.
A formáció a szakmában is egyre nagyobb
figyelmet és elismerést kap: február 23-ra
meghívták őket Bábolnára, egy rock–blues
fesztiválra. Ezen kívül valószínűleg a tavaly
kihagyott komáromi MediaWave Fesztiválon is ott lesz a BluesHangers, utaznak
Ecsédre egy motoros találkozóra, és azon
dolgoznak, hogy Budapestet is újra „meghódítsák”. Nyáron pedig jönnek a fesztiválok, és több ausztriai fellépés is képben van.
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