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Drogkép – másképp

Interaktív vetélkedősorozatot rendez-
tek a Széchenyi-gimnáziumban

A férfiak is igénybe vehetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását, és nem számít az sem, ha 
mindkét házastárs elvált, ha addig nem született gyermekük – közölte Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Bővülő családtámogatás

A tisztább erdőkért 

Több mint száz sopro-
ni szakember osztot-
ta meg egymással gon-
dolatait a hagyományos 
éves gyermekvédelmi 
tanácskozáson a város-
házán. Középpontba ke-
rültek a problémás, pe-
remre szoruló gyerekek. 
Javaslat született arról, 
hogy a védőnők és a 
családsegítők még szo-
rosabban támogassák a 
korai fejlesztő munká-
ját, hogy minden érintett 
időben szakszerű 
segítséget kapjon.
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Több százan vettek részt a múlt vasárnapi városismertető sétákon. 
Feltárultak a város – köztük a Várkerület – rejtett kincsei is. Idén  
a páneurópai piknikre emlékezve buszos kirándulást is szervezett  
a Soproni Idegenvezetők Köre Sopronpusztára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Több tucatnyi zsák hulladékot szedtek össze  
a rothos diákok a soproni erdőben. Az iskola  
a TAEG Zrt.-vel és az önkormányzattal karöltve 
minden évben szervez hasonló akciókat. 

Gyerek-
védelem

Szerelmes 
Zséda dal

Feltárultak Sopron titkai
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Miközben gőzerővel dolgozik 
legújabb lemezén, szerelmes 
meglepetéssel kedveskedett 
a közönségnek Zséda. A csi-
nos énekesnő egy érzelmes 
dal újraértelmezett verziójával 
jelentkezett. A „Mondd, látom 
még őt valaha?” című szerze-
mény a Kémia című albumán 
volt először hallható, Valen-
tin-napra pedig elkészült 
hozzá a videoklip is.
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Világjáró hajóskapitány
PLUZSIK TAMÁS

A Föld túlsó oldalát is 
bejárta a soproni ha-
jóskapitány. Bauer Fe-
renc a Fürst Kaunitz 
nevű hajójával hasí-
totta az óceánokat, 
különleges matrózait 
pedig még Mária Te-
réziának is bemutatta. 

Előző lapszámunkban megír-
tuk Krausz Jakab soproni posz-
tónyíró kalandos élettörténe-
tét, aki „Ceylon szigetébenn, 
Kolombo nevezetű várbann 
ágyús kapitány” is volt, és 1787-
ben halt meg a mai India Kerala 
államában lévő Cochinban. 

Krausz Jakab nem feledke-
zett meg szülővárosáról, ritka 
indiai növényekből egy gazdag 
gyűjteményt küldött Sopron-
ba Conrad Andrásnak, a város 
főorvosának. A gyűjteményt a 
Föld túloldaláról elhozó „Fürst 
Kaunitz” nevű hajó kapitánya 

is soproni születésű volt, Bauer 
Ferencnek hívták.

„Nem régen érkezett egygy 
hajó napkeleti Indiából Olaszor-
szágnak Livorno nevű révpartjá-
ra, melly Kaunitz fejedelemnek 

nevét viseli. Ezen hajónak kapi-
tányját, Bauer uramat mostan-
ság várja az Anyja Sopronban. 
Kinek is hosszas utazásában 
tett jegyzéseit, hogy vélem fog-
ja közölni, azt fogadta egygy jó 

Barátom.” – írta a ma már ki-
deríthetetlen nevű újságíró 
kolléga az 1781-ben megjelenő 
Magyar Hírmondó nevű újság 
egyik lapszámában. A Sopron-
ból elszármazott hajóskapitány 
vagy nem osztotta meg „jegy-
zéseit”, vagy egykori kollégánk 
nem írta azt meg, így közzé 
sem tette...

Az 1751-ben Sopronban szüle-
tett Bauer Ferenc hajóskapitány 
neve azonban még többször 
szerepel a korabeli magyar és 
osztrák sajtó hasábjain. Az álta-
la parancsnokolt Kaunitz nevű 
hajón ugyanis szolgált egy kínai 
és egy tatár matróz is. Ez akko-
riban olyan különlegességnek 
számított, hogy a két fiatalem-
bert Bauer uram az egyik partra-
szállását követően magával vitte 
Bécsbe, és mint egyfajta egzoti-
kumokat még Mária Teréziának 
is bemutatta őket.

Bauer Ferencet Mária Teré-
zia ötven arannyal tüntette 
ki, sőt Mátyás nevű bátyjával 
együtt később mindkettőjüket 
„megnemesítette”. 

Generációkat 
tanított olvasni
A közgyűlés az egy-
kori tanítványok kéré-
sének tett eleget, 
amikor úgy döntött, 
hogy Molnár Lászlóné 
kapja a Sopron Kiváló 
Pedagógusa díjat.

„2006 és 2010 között voltunk 
Molnár Lászlóné (Gréti néni) 
tanítványai a Deák Téri Álta-
lános Iskola alsó tagozatában. 
Mindnyájunkhoz segítőkészen 
állt és mindig támogatott min-
ket, törekedett egy jó osztály-
közösség kialakí-
tására, ami sike-
rült is. Azóta 
eltelt nyolc 
év, javarészt 
még min-
dig tartjuk 
egymással a 
kapcsolatot, 
és szeretettel 
gondolunk rá. 

Amikor fájt a torka, és meg-
kért minket, hogy ne hangos-
kodjunk, rögtön lejjebb vettük 
a hangerőnket. Ennek ellenére 
énekórán ugyanúgy énekelt 
velünk. Ő tanított meg minket 
írni, olvasni és a matematika 
alapjaira. Erre a tudásra azóta 
is biztosan tudjuk építeni a 
tanulmányainkat. Ezúton sze-
retnénk kérni a képviselő-tes-
tületet, hogy támogassák Gréti 
nénit a „Sopron Kiváló Pedagó-
gusa” cím elérésében. Filkó And-
rás, Folyi Bence, Gáncs Adrienn, 
Köcsky Tamara, Kuntzl Adri-

enn, Lajosfalvi László Bene-
dek, Lampert Levente, 

Major Viktória, Nagy 
Fáta, Németh Márk, 

Ribiczey Sára, Szend-
rődi Anna Villő, 
S z e n t e s  E m m a , 
Tóth Viktória, Vécs 

I z a b e l l ,  Z s u b r i t s 
Erna, Bíró Martin, 

Németh Petra”.

Egy 18. századbéli hasonmás vitorlás – hasonlóval 
hajózhatott Bauer Ferenc soproni hajóskapitány is 
FOTÓ: TALLSHIPS.SZCZEECIN.EU

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az egyik soproni zebrán gázol-
tak el a közelmúltban egy 30 
éves nőt  – a sofőr valószínűleg 
figyelmetlen volt. A rendőrök 
szerint fontos, hogy a gyalo-
gosok csak akkor lépjenek le az 
útra, ha meggyőződtek arról, 
hogy elsőbbséget kapnak! 

– Egy osztrák sofőr közleke-
dett autójával a Lackner Kristóf 
utcában, a kelénpataki (Klingen-
bach) határ felé. A pláza előtt 
nem vette észre a neki jobbról, 
a gyalogátkelőhelyen áthaladó 
nőt, akit emiatt elütött – mond-
ta el a Soproni Témának Kovács 
Miklós rendőr alezredes, a Sop-
roni Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztályának 
vezetője. – Az ütközés miatt a 

gyalogos az úttestre zuhant, 
megsérült, őt a mentők kórház-
ba vitték. 

Kovács Miklós kiemelte, idén 
már több hasonló esethez kap-
tak riasztást, a gázolások jel-
lemzően gyalogátkelőhelyek 
közelében történtek. – Az a gya-
koribb, hogy nem a gyalogos, 
hanem az autós figyelmetlen. 
De az is megesik, hogy míg az 
egyik sávban elsőbbséget kap 
a gyalogos, a másikba átlépve 
viszont az ott közlekedő autós-
tól már nem. Emiatt érdemes 
a gyalogosnak minden sávban 
újra meggyőződni arról, hogy 
a sofőr észrevette és elsőbbsé-
get is ad neki. Egyszerűen ve-
gyük fel a szemkontaktust a 
közlekedőkkel! – javasolta az 
osztályvezető.

A zebránál is 
körül kell nézni!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A gyalogosok a zebrán vegyék fel a szemkontaktust 
az autósokkal! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: NÉMETH PÉTER

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövő-
ben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb ol-
vasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket ke-
resünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszte-
letét. 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 öröm-
mel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Molnár Lászlóné Gréti FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

Rakonczay Gábor gyermekkori álmait valósítja meg

Sopronban a rekorder
KÖVES ANDREA

Rakonczay 
Gábor ext-
rémspor-
toló azon 

kevesek közül való, 
aki a gyermekkori 
álmait, vágyait való-
sítja meg felnőtt fejjel. 
A Soproni Egyetem 
egykori hallgatója volt 
az első magyar, aki 
a szárazföld, vagyis 
az Antarktisz partjá-
ról indulva érte el a 
Déli-sarkot.

A 21. századi kalandor hama-
rosan Sopronba érkezik, hogy 
egy izgalmas beszélgetőes-
ten találkozzon a közönség-
gel. A program középpont-
jában a legutóbbi elképesztő 
teljesítménye áll: január 7-én 
első magyarként az Antark-
tisz partjáról indulva érte el a 
Déli-sarkot. Az extrém sportoló 
egy négyfős csapat tagjaként 44 
nap és 4 óra alatt teljesítette a 
917 kilométeres távot egy 94 
kilós szánt húzva maga után. 

– A felkészülés céljából kö-
telezően részt kellett vennem 
Új-Zélandon egy téli tréningen, 
és 650 kilométert megtéve át 
kellett kelnem Grönlandon is 
ahhoz, hogy csatlakozhassak a 
Déli-sarkra tartó csapathoz – 
mondta Rakonczay Gábor. 

Az alapos felkészülésre óri-
ási szükség volt, hiszen az út 
elején átlagosan mínusz 12–16 
fokban túrázott a csapat, az 
utolsó kilométereken már mí-
nusz 25 és 30 fok között moz-
gott a hőmérséklet. Az elején 
napi 15–16 kilométereket gya-
logoltak, később 25–28 kilomé-
tert tettek meg: mindez napi 
8–10 órát jelentett, amihez 
hét ezer kalóriát kellett napon-
ta elfogyasztaniuk.

– A reggeli és a vacsora volt a 
két főétkezés. Ilyenkor por ala-
pú, dehidratált ételeket ettünk, 
ezeket vízzel felöntöttük. Nap-
közben az egy-egy órás szaka-
szok végén tíz percekre mindig 

megálltunk, és ettünk egy ener-
giaszeletet vagy csokoládét, 
esetleg olajos magvakat – foly-
tatta Rakonczay Gábor. 

Az expedíció során számos 
nehézséggel kellett szembe-
nézniük: előfordult, hogy óri-
ási vihar miatt két napig ki sem 
tudtak lépni a sátorból. Ennek 
ellenére, mint a magyar sport-
ember mondja: egy extrém 
helyzetben, akár a Déli-sarkon, 

akár az óceánon az egyetlen 
veszélyforrás maga az ember, 
mégpedig elsősorban a saját 
gondolatai. A 917 kilométer 
rettentően hosszú táv, a legve-
szélyesebb, ha valaki elveszíti 
a motivációját a menetelés so-
rán, vagy elfelejti a választ az 
alapkérdésre, hogy egyáltalán 
miért van ott. Ha ez megtörté-
nik, akkor annak visszafordulás 
vagy mentés lehet a vége. 

RAKONCZAY A GYIK-BAN
Rakonczay Gábor március 6-án Sopronba érkezik. A GYIK 
Rendezvényházban 18 órától mesél a Déli-sark eléréséről, 
az óceánátkelésekről, az extrém túráiról, az ultramaraton-fu-
tásról, és arról, hogy mi ad mindehhez számára motiváci-
ót. A rendezvényre diákigazolvánnyal a belépés ingyenes.

Rakonczay Gábor sokszor mínusz 25 fokos hidegben gyalogolt a Déli-sark felé
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Minden magyar biztosítottnak 
az utóbbi egy évben keletkezett 
egészségügyi dokumentációját 
tárolja az Elektronikus Egészség-

ügyi Szolgáltatási Tér.

Az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) hasz-
nálata 2017. november elseje 
óta kötelező a háziorvosok, 
járóbeteg-szakrendelők, kór-
házak és gyógyszertárak szá-
mára. Ez az országos rendszer 

lehetőséget nyújt a betegek 
egészségügyi ellátásának nyo-
mon követésére. – Az Európai 
Unióban is egyedülálló EESZT 
értelme az, hogy a beteg ellá-
tási dokumentációját, vizsgá-
lati eredményeit a kezelőorvos 

bármikor megtekinthesse a 
felírt és kiváltott vagy ki nem 
váltott receptjeivel együtt – 
mondta dr. Molnár Sándor 
PhD, a Soproni Gyógyközpont 
megbízott orvosigazgatója. 
Az EESZT jelenleg a magyaror-
szági közfinanszírozású egész-
ségügyi szolgáltatók informa-
tikai rendszereiben keletkezett 
adatokat tárolja egy új, közös 
adatbázisban. Minden ellátási 
esemény, vizsgálat, beutaló, 
képalkotó diagnosztikai és szö-
vettani lelet, recept megjelenik 
benne. Az orvos így gyorsabban 

és pontosabban tájékozódhat 
az ország bármely intézményé-
ben keletkezett előzmények-
ről, mintha a papír alapú doku-
mentációra vagy a beteg emlé-
kezetére alapozna. – További 
előny, hogy a rendszer tárolja a 
beteg összes létfontosságú ada-
tát, például allergiákat, gyógy-
szerérzékenységet, krónikus 
betegségeket, aktuális gyógy-
szerezést, így ezek segítséget 
nyújthatnak egy sürgős orvosi 
beavatkozáskor. 

A rendszer sajátossága, hogy 
mivel a patikák is csatlakoznak 

hozzá, az e-receptnek köszön-
hetően már a személyi iga-
zolványunkkal is kiválthatjuk 
a felírt gyógyszereket. – A re-
ceptre nyomtatott  „felírási iga-
zolás” birtokában a hozzátarto-
zó is kiválthatja a gyógyszert. 
Saját névre szóló gyógyszernél 
nem szükséges a felírási igazo-
lás sem, az e-személyivel vagy 
taj-kártyával és hagyományos 
személyi igazolvánnyal történő 
azonosítást követően a recep-
tet le tudja kérdezni a gyógy-
szerkiadó személyzet – zárta az 
orvosigazgató.

Elektronikus adatbázisban az egészségügyi leletek

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Fontosnak tartja 
az ápolók munkáját?

JAGADICS ISTVÁN:
Tapasztalatból tudom, hogy 
a beteg gyógyulását, fel-
épülését nagy mértékben 
elősegíti, felgyorsítja, ha a 
kórházban, rendelőinté-
zetben vagy az idősek ott-
honában szakavatott ápoló 
gondozza az embert. Nagy 
szükség van rájuk!

HUSZÁRNÉ  
HORVÁTH TÍMEA:
Mindenképpen el kell ismer-
ni az ápolók munkáját, hi-
szen az orvosok mellett ők 
vannak napi kapcsolatban 
a betegekkel. Szép szakma 
az övék, amelyet csak elhi-
vatottsággal lehet végezni.

PÁL GYÖRGYNÉ:
Az egészségügyben talán 
az ápolókat kell a legjob-
ban megbecsülni! Sajnos 
sok betegre kevés gondo-
zó jut. Emiatt ők nagyon 
leterheltek, s talán szavak-
kal el sem lehet mondani, 
mennyire fontos munkát 
látnak el.

HORVÁTH BÉLA: 
Mindazoknak, akik embe-
rekkel foglalkoznak, a leg-
komolyabb tisztelet jár, ám 
ez az ápolók fizetésében 
nem mindig látszik meg. 
De elindult egy folyamat, 
amely révén ez rendeződ-
ni látszik. 

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT› Folytatódik az egészségügyi dolgozók béremelése

Együtt a betegekkel

PLUZSIK TAMÁS

Ünnepi főnővéri értekezleten köszöntötte a 
Soproni Gyógyközpont ápolóit dr. Kulcsár Dá-
niel megbízott főigazgató, valamint dr. Farkas 
Ciprián tanácsnok. A Magyar Ápolási Egyesület 
kezdeményezésére nyilvánította az Országgyű-
lés február 19-ét a magyar ápolók napjának. 

„A beteg szíve az én szívem, a 
beteg lelke az én lelkem. Együtt 
küzdünk.” – ezzel az idézettel 
kezdte köszöntőjét dr. Kulcsár 
Dániel. A Soproni Gyógyköz-
pont közelmúltban kinevezett 
megbízott főigazgatója hang-
súlyozta: ennél szebben nem 

is lehet megfogalmazni, hisz 
valóban az ápolók és az ápoló-
nők adják a magyar egészségügy 
szívét és lelkét.

– Kossuth Zsuzsannára, Kos-
suth Lajos legfiatalabb húgára 
is emlékezünk ezen a napon, 
hisz amikor az 1848–1849-es 

forradalom idején a tábori kór-
házak élén állt, az ő önfeláldozó, 
emberséges cselekedete egyúttal 
alapköve volt a hazai ápolás fej-
lődésének – fogalmazott beveze-
tőjében dr. Farkas Ciprián városi 
tanácsnok. – Az Önök áldozatos, 
odafigyelő munkája elengedhe-
tetlen, hisz Assisi Szent Ferencet 
idézve, egy csepp szeretet töb-
bet ér tengernyi tudománynál, 
de ezzel együtt természetesen 
mindent meg kell tenni azért is, 
hogy az ápoló személyzet mun-
kakörülménye és javadalmazása 
is megfelelő legyen.

Az eddigi és jövőbeni kor-
mányzati intézkedésekről 

szólva dr. Farkas Ciprián el-
mondta, hogy az egészségügyi 
szakdolgozók, a védőnők és a 
nem egészségügyi felsőfokú 
végzettségű dolgozók béreme-
lése folytatódik: a négylépcsős 
béremelés során még ez év jú-
liusában 8 százalékos, jövő ja-
nuárban 14 százalékos, novem-
berben 20 százalékos, majd 
2022-ben további 30 százalé-
kos béremelésben részesülnek.

A rendezvény befejezéseként 
dr. Kulcsár Dániel megbízott fő-
igazgató és dr. Farkas Ciprián 
egy-egy csokor virággal köszön-
tötte a résztvevőket, a Soproni 
Gyógyközpont ápolóit. 

Dr. Kulcsár Dániel megbízott főigazgató és dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok köszöntötte a kórház ápolóit 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A férfiak is igénybe vehetik a fiatal há-
zasok gyermekvállalási támogatását, 
és nem számít az sem, ha mindkét 
házastárs elvált, ha addig nem szüle-
tett gyermekük – közölte Novák Ka-
talin. A család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkár az Orbán Viktor által 
bejelentett hétpontos családvédelmi 
akcióterv részleteit ismertette.

– Amennyiben még sem a férjnek, sem a 
feleségnek nem született gyermeke, de ko-
rábban voltak házasok, akkor felvehetik a 
10 millió forintos kamatmentes, szabad 

felhasználású hitelt – hangsúlyozta Novák 
Katalin. – A 18–40 év közötti életkori meg-
kötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjük-
re nem. Ha azonban valamelyiküknek szüle-
tett már gyermeke, akkor legalább az egyik 
félnek az első házasságában kell élnie. A köl-
csönt a házaspár minden esetben közösen 
veszi fel és törleszti. Fontos szabály továb-
bá, hogy az özvegység nem számít korábbi 
házasságnak. A támogatás további feltéte-
le a legalább hároméves munka- vagy fel-
sőoktatási jogviszony. A legfeljebb 10 millió 
forintos hitel júliustól vehető fel, a lehető-
séggel 2022 végéig lehet élni. Ha a maxi-
mális 10 millió forintos összeget igénylik a 

szülők, akkor a havi törlesztőrészlet 50 ezer 
forint lesz 20 éves futamidővel. Amennyiben 
a kölcsön igénylésétől számítva öt éven be-
lül megszületik egy gyerek, a hitel továbbra 
is kamatmentesen törleszthető, a törlesztést 
pedig felfüggesztik három évre. A második 
gyerek születésénél további három évre fel-
függesztik a törlesztést, és elengedik a tő-
ketartozás 30 százalékát. A harmadik gye-
rek megszületésénél pedig a hitel további 
részét is teljes egészében elengedik. Ha az 
igényléstől számítva öt éven belül nem szü-
letik gyermek, a kölcsön piaci kamatozású-
vá alakul, és azt a korábban felvett kamattá-
mogatással növelten kell visszafizetni. – Ha 

a házasok hibáján kívül nem született gyer-
mek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket 
állapíthat meg – mondta az államtitkár.
Novák Katalin hangsúlyozta: a kormányzat 
célja az volt, hogy a támogatások a lehető 
legszélesebb kör számára elérhetők legye-
nek. A családtámogatások bővítése nem le-
zárt folyamat, tovább folytatják a munkát. 
Közben láthatók az intézkedések eredményei 
is: 20 éve nem volt olyan magas a gyerekvál-
lalási kedv, mint tavaly, és 20 éve nem kötöt-
tek annyi házasságot, mint 2018-ban, ami-
kor több mint 100 ezer fiatal mondott igent 
egymásnak. A gyermeket nevelők jobban él-
nek – tette hozzá az államtitkár.

Bővülő családtámogatási rendszer

RÖVIDEN›
Rendőr-
nyugdíjasok

Közgyűlést tartott múlt 
pénteken a Soproni 
Rendőr Nyugdíjasok Ba-
ráti Egyesülete. Az ese-
ményen Mészáros Mária 
elnök számolt be az el-
múlt évi tevékenységük-
ről. Megjegyezte, öröm-
teli, hogy tovább bővült 
a taglétszám, így már 
hatvan egykori rendőrt, 
illetve a családtagjai-
kat fogják össze. Idén is 
rendszeresen szervez-
nek majd összejövete-
leket, amelyekre a ter-
vek szerint a soproni 
társszervek képviselőit 
is meghívják.
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A szving meg a tangó
Február 27., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: február 27. 19 óra, február 28. 15 
és 19 óra, március 4. 17 óra, március 5. 17 óra, márci-
us 6. 17 óra

Régészeti előadások 
Február 27. 17 óra, Soproni TIT
Az M85-ös főút nyomvonalán feltárt leletekről 

Egész évben fitten
Február 27. 18.30, pedagógusok 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 

Az építész Winklerek 
Február 28., csütörtök 18 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár bánfalvi fiókkönyvtára
Akvarell- és rajzkiállítás megnyitója. Megtekinthető 
március 29-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

AddTovább LiteraTúra
Február 28. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés slam, majd open-mic slammelés és verselés

Mesevetítés 
Március 1., péntek 15.30, Széchenyi István Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtára 
Janikovszky Éva meséinek folyamatos vetítésére

VIII. Soproni Rockfarsang
Március 1. és március 2. 17 órától, GYIK Ren-
dezvényház 

Kovács András Péter önálló estje
Március 1. 18 óra, Soproni Egyetem közgazdasá-
gi kar aula 

A Nagy Soproni Retro Fesztivál
Március 1. 18 óra, Novomatic-aréna
Fellépnek: Korda György és Balázs Klári, Kasza Tibi, 
Apostol, TNT, Zoltán Erika, Kozmix, Dj Dominique

Kedvenceim Fesztivál
Március 1. 18 óra és március 2. 19 órától, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Slam workshop, kiállítás- és fesztiválmegnyitó,  Rumli, 
Stoneraw, Small Things (Blink 182 cover), Aktuális ze-
nekar, Kedvemceim D’n’B, Chris.Su Pódiumbeszélge-
tés, Chris.Su számítógépes zenekészítés workshop, 
L.A.S. & Stooge

Farsang farka
Március 1. 18 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza
A Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar vidám műsora, 
zongorán közreműködik: Gerhát Orsolya,
vezényel: Makkos Ágnes

Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Március 1. 19 óra, Liszt-központ 
Schumann & Sosztakovics – Győri Filharmonikus 
Zenekar

Irie Maffia
Március 1. 21 óra, Hangár Music Garden 

Hűség a nemzethez – hűség  
a szülőföldhöz

Március 2., szombat 9 óra, Liszt-központ

Európa Kiadó koncert 
Március 2. 20 óra, Hangár Music Garden 

Farsangi Funk a Strokes-szal
Március 3., vasárnap 15 óra, GYIK Rendezvényház 

Mit tudnak a madarak  
a klímaváltozásról?

Március 5., kedd 18 óra, Soproni TIT 
Pellinger Attila természetmegőrzési osztályvezető, 
 Fertő–Hanság Nemzeti Park

Tavaszi ügyes kezek foglalkozás
Március 6., szerda 15.30, Széchenyi István 
 Városi Könyvtár

Beszélgetőest Rakonczay Gáborral
Március 6. 18 óra, GYIK Rendezvényház 

Malek Andrea Soulistic koncert
Március 6. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Akvárium – Herr József kiállítása 
Megtekinthető: március 8-ig, hétfő–csütörtök  
15–18 óra között, Torony Galéria 

EZ LESZ…

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Fegyvertár utca 3. 
– Greiner-ház
Sopron történelmi belvárosának egyik hangulatos kis utcácskája a Fegy-
vertár utca, mely a Templom utcát köti össze az Orsolya térrel. Beszédes 
utcanév, 1619 és 1778 között itt volt a városi fegyvertár, melyet azért léte-
sített a korabeli városvezetés, hogy fenyegető támadás esetén a szegény, 
saját fegyverrel nem rendelkező soproni polgárokat felfegyverezhesse. A 
18. század végére az intézmény elvesztette létjogosultságát, ezért készle-
tét elárverezték. A Fegyvertár utca 3-as számú ház 1680 körül épült, majd 
1695-ben Türk Jánostól Greiner Ferenc soproni polgár vásárolta meg, és 
itt rendezte be a város első postahivatalát és postakocsi-állomását, ezért 
ennek megfelelően át is építette. A városvezetésnek nem nagyon tetszett 
Greiner ötlete, ugyanis attól tartott, hogy a későn érkező postakocsik mi-
att a város kapuit nem lehet a szokásos időben bezárni. Sopron posta-
hivatalának működtetése három nemzedéken keresztül maradt a Grei-
ner család birtokában, majd ezt a jogot tőlük Széchényi Ferenc vásárolta 
meg. A házat népiesen „hasas házként” is emlegetik, mivel az első emelet 
magasságában szemmel láthatóan minden irányba kidomborodik. Évti-
zedekkel ezelőtt, az első műemléki helyreállítást követően homlokzatát 
feketére festették (talán helyesen, hisz levéltári adatok szerint „postahi-
vatal korában” ilyen színű volt), emiatt a köznyelv elnevezte koporsóház-
nak, halottasháznak. A lakók kérésére kapott később, ugyan nem autenti-
kus, de barátságosabb, új színt az épület…  FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Folyamatosan karban-
tartják és felújítják a 
kilátókat a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság Zrt. 
(TAEG Zrt.) szakembe-
rei azért, hogy bizton-
ságban gyönyörköd-
hessünk a város pa-
norámájában.

– A faszerkezet mozgásából 
adódóan előfordul, hogy a 
rögzítő elemek és csavarok 
lelazulnak. Sajnos a Sörház-
dombi kilátónál is gyakran 
előfordul, hogy ezeket a 
rögzítő anyákat leveszik és 

néha el is viszik, úgyhogy 
ezeket rendszeresen pótol-
nunk kell – közölte Bánáti 
László, a TAEG Zrt. parkerdei 
és kommunikációs igazga-
tója. – A turistaszezon kez-
dete előtt tüzetesen átvizs-
gáljuk a kilátóinkat. A tava-
szias napok beköszöntével 
sokan vágynak a szabadba, 
és mennek fel a lépcsőn, 
hogy rácsodálkozhassanak 
a városra.
Bánáti László hozzátette: 
ilyenkor átnézik a rögzítő-
csavarokat, a mozgóele-
meket, lépcsőkorláteleme-
ket, ha szükséges, ezeket 

megerősítik, illetve pótolják. 
Ezeket a feladatokat termé-
szetesen év közben is folya-
matosan végzik, a TAEG Zrt. 
szakemberei kéthetente el-
lenőrzik a létesítmények ál-
lapotát. Fontos a biztonság, 
hiszen például a már emlí-
tett Sörházdombi kilátó hu-
szonöt méter magas.
Bánáti László felhívta a ki-
rándulók figyelmét, hogy 
ha meghibásodott kilátóval 
találkoznak, akkor értesítsék 
a TAEG Zrt. munkatársait te-
lefonon, hogy mielőbb or-
vosolni tudják a problémát. 
Forrás: sopronmedia.hu

Rendszeresen ellenőrzik a kilátókat

Sopronban 10 
kilátó és 6 páholy 
csábít kirándulásra, 
felvételünkön az 
Ó-Hubertusz kilátó

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek 

HUSZÁR JUDIT 

Koszo-
rúzással, 
csendes 
főhajtás-

sal és konferenciá-
val emlékeztek meg a 
kommunizmus áldo-
zatairól Sopronban. 

Február 25-e a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja – 
erről még 2000-ben fogadott 
el határozatot az Országgyűlés. 
A hagyományoknak megfele-
lően idén is megemlékezést tar-
tottak Sopronban: a város veze-
tése először koszorút helyezett 
el a gulág emléktáblánál a Sop-
ronkőhidai Fegyház és Börtön 
falán, majd a Szent Mihály-te-
metőben folytatódott a csen-
des főhajtás. Itt Szántó Róbert 
főhadnagy sírjánál rótták le 
kegyeletüket a résztvevők, emlé-
kező gondolatokat mondott 
Vörös Istvánné, Szántó Róbert 
unokahúga. Az idei rendezvény-
nek különleges apropót adott, 
hogy éppen 100 éve végezték ki 
(tárgyalás nélkül) Szántó Róber-
tet és Fennesz Rezsőt, a vörös-
terror soproni áldozatait.

A megemlékezés a Liszt-köz-
pontban konferenciával foly-
tatódott, amelyen részt vett 
dr. Fodor Tamás polgármester, 
önkormányzati képviselők, in-
tézményvezetők, hozzátartozók. 

Köszöntő beszédében a pol-
gármester felelevenítette a 
kommunista diktatúra legsö-
tétebb időszakait, dr. Bank Bar-
bara történész, a Nemzeti Em-
lékezet Bizottság tagja Emléke-
zetpolitika és feledtetés címmel 

tartott előadást. Dr. Soós Viktor 
Attila történész A tanácsköztár-
saság egyházellenes intézkedé-
siről és Szemelliker Antal (fü-
lesi plébános, akit Sopronban 

végeztek ki 1919-ben) sorsáról 
beszélt, dr. Suslik Ádám, a sop-
roni levéltár munkatársa pedig 
Szántó Róbert és Fennesz Rezső 
mártírok tragédiáját ismertette. 

JELKÉP Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 
1947-ben február 25-én a kommunistákkal szembeni kiállá-
sa miatt a szovjet hatóságok teljesen jogellenesen, a képvi-
selői mentelmi jog ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba 
hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Az eset a demokrá-
cia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált.

A hozzátartozók részéről Vörös Istvánné, valamint Vörös Ákos koszorúzott  
Szántó Róbert sírjánál FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A kérdésre sokan válaszolnak így 
Sopronban: Ja, ich spreche  deutsch. 
Nem véletlenül, hiszen sokak felmenői voltak német-
ajkúak, és még napjainkban is számosan vallják ma-
gukat német anyanyelvű magyar állampolgárnak. Vá-
rosunkban ez így természetes, hiszen Sopron három 
kultúra (magyar, német, horvát) metszéspontjában 
fekszik. Ami magától értetődő sok-sok családban 
(mármint a kétnyelvűség), az sajnos csak álom má-
sutt, annak ellenére, hogy a számok és a mindennapi 

tapasztalat is bizonyít-
ja, hogy egyre többen 
beszélnek hazánkban 
is egy vagy két idegen 
nyelvet. Tagadhatatlan 
tény azonban, hogy 
ezen a területen jelen-
tős a lemaradásunk. Ezt 
ismerte fel a kormány, 
és tett (tesz) újabb erő-
feszítéseket annak ér-
dekében, hogy nagy-
ságrendekkel több fia-
tal legyen használható 

nyelvtudás birtokában. (Lásd Soproni Téma 2019. feb-
ruár 20., Nyelvtanulás külföldön) A szakemberek állít-
ják, nem az óraszámmal van a baj, hanem a módsze-
rekkel, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy rosz-
szul tanítják a különböző idegen nyelveket, de azért 
kivételek bizonyára vannak. Az azonban valóban el-
keserítő, hogy úgy érettségiznek tömegével gyerekek, 
hogy egyetlen idegen nyelvet sem beszélnek. Nos, ez 
a helyzetet belátható időn belül megváltozhat, ha va-
lóban sikerül megvalósítani az elképzeléseket. A két-
szer kéthetes (ingyenes!) külföldi kurzus valóban je-
lentősen hozzájárulhat a fiatalok idegennyelv-isme-
retéhez, mert „kényszerhelyzetben lesznek”, magukra 
utalva, a már meglévő tudásukra támaszkodva. Ez az 
eljárás persze nem ismeretlen, hiszen például a két 
világháború között nyaranta sok-sok gyereket „csap-
tak ki” német szót tanulni. Egy fontos kitétel talán ke-
vesebb figyelmet kapott, mint azt megérdemelné. 
Mégpedig az a bejelentés, hogy a program eredmé-
nyességéhez elengedhetetlenül szükséges a nyelv-
oktatás tartalmi és módszertani átalakítása. Mert ha 
ez nem történik meg, akkor hiába a kétszer kéthetes 
külföldi nyelvtanulás, nem lesz mit csiszolni, tökéle-
tesíteni anyanyelvi környezetben. S még egy dolog 
eszembe jutott. Nem ismerve (még), hogy hol, kik, 
mi módon szervezik majd a külföldi tanfolyamokat, 
de elképzelhetőnek tartom például a testvérvárosok 
bevonását is ebbe a rendszerbe. Így a fiatalok nem-
csak a nyelvtudásukat emelhetnék magasabb szint-
re, de élőbbé tehetnék, élettel tölthetnék meg a sok-
szor csak formális kapcsolatokat. Bárhogyan is ala-
kul, az biztos, hogy tenni kell(ett) valamit fiataljaink 
érdekében. A folyamat elkezdődött, a „vonat elindul”, 
s csak remélni lehet, hogy nem sodródik vakvágány-
ra. Ez mindannyiunk érdeke!

„A kétszer kéthe-
tes (ingyenes!) kül-
földi kurzus valóban 
jelentősen hozzájá-
rulhat a fiatalok ide-
gennyelv-ismereté-
hez, mert »kényszer-
helyzetben lesznek«, 
magukra utalva, a már 
meglévő tudásukra 
támaszkodva.”

Horváth Ferenc jegyzete

Sprechen Sie 
deutsch?

Nyáron a medencék zavartalanul működnek a strandon

Megújul az uszoda is

PLUZSIK TAMÁS

Hamarosan befejeződik a Csik Ferenc Uszoda 
és Lövér Fürdő felújításának első üteme. A kinti 
medencék már elkészültek, a közeljövőben 
pedig indul a munka az uszodában is. 

A Modern Városok Program 
fontos része a Lövérek fejlesz-
tése. Megújult több utca, kerék-
párutak készültek el, valamint 
gőzerővel dolgoznak a szakem-
berek a strandon is. 

– Meggyőződhettünk róla, 
hogy az összességében 622 
millió forintos, Magyarország 
Kormánya által finanszíro-
zott beruházás első üteme a 

befejezéséhez közeledik – mond-
ta a Lövér fürdőnél tartott hely-
színi sajtóbejáráson dr. Fodor Ta-
más polgármester. – Megépült 
két új medence, a tízsávos, 25×25 
méteres nagymedence, valamint 
a 25×12 méteres gyermek-, illet-
ve tanmedence. E két létesít-
ményt fedi be az 50×33 méter 
alapterületű légtartásos sátor-
tető, melyhez kapcsolódnak a 

konténeröltözők, valamint a ki-
szolgáló- és mosdóhelyiségek.

– Mindez feltétele a rossz ál-
lapotú, jelenleg még üzemelő 
régi uszoda elbontásának, így 
az új uszoda kivitelezési ideje 
alatt időjárástól függetlenül is 
biztosítva lesz a sportolási és 
szabadidős tevékenység a sop-
roniak és az idelátogatók számá-
ra – hangsúlyozta a város pol-
gármestere. – Amint átadják ezt 
a beruházást hivatalosan is, el-
kezdik bontani az uszoda régi, 
kupolás épületét. 

A kivitelezőnek még körülbe-
lül egy hónapnyi feladata van a 
sátor alatt és körül. A gépház már 
üzemel, most emelik a helyükre 

az utolsó konténereket, amikben 
az öltözők és a vizesblokkok kap-
nak helyet. A nyári időszakban 
a kinti élménymedencék zavar-
talanul működnek majd, míg a 
Csik Ferenc uszodához közelebb 
eső füves részt építési terület-
ként használják a kivitelezők. 
Mivel az uszoda előtti parkoló 
is építési terület, ezért a strand 
látogatói a Lövér körút egyik ol-
dalán állhatnak majd meg, ahol 
egyébként a strandfürdő bejára-
ta is lesz.

A strand bejárásán részt vett 
dr. Farkas Ciprián városi tanács-
nok, valamint Mágel Ágost ön-
kormányzati képviselő, a város-
fejlesztési bizottság elnöke is. 

Mentők 104
Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó  112
Előfizetői tudakozó  11818
Belföldi tudakozó  11800
Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont 
központi szám 514-200
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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

A strandon álló sátortető lefedi a két új medencét, így itt rossz időben is lehet majd úszni FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A gyermekek védelméért!
KÖVES ANDREA

Több mint száz sop-
roni szakember osz-
totta meg egymással 
gondolatait a hagyo-
mányos éves gyer-
mekvédelmi tanács-
kozáson a városházán.

A rendezvényen dr.  Far-
kas Ciprián városi tanácsnok 
köszöntötte a jelenlévőket és 
elmondta: az állam célja, hogy 
minél több egészséges gyermek 
szülessen, akik szerető környe-
zetben nőnek fel, hiszen a gye-
rekek jelentik a jövőt. 

– Mint hazánkban minden 
településen, így Sopronban is 
működik egy összetett észlelő 
és jelzőrendszer a gyermekek, 

és a szociálisan rászorulók vé-
delmében – hangsúlyozta Roth 
Gyuláné, a Sopron és Környéke 
Család és Gyermekjóléti Ellátás 
Intézet igazgatója. – Ebben na-
gyon sokan vesznek részt: a vé-
dőnőktől, az orvosoktól kezdve, 
a bölcsődékben, 
az óvodákban, 
az iskolákban, a 
rendőrségen, az 
ügyészségen, a 
bíróságon dol-
gozókon át a fej-
lesztőpedagógu-
sokig, a gyermek-
pszichológusokig 
széles a paletta, 
a szálak pedig hozzánk fut-
nak be. A szakemberek évről 
évre összegzik a tapasztalatai-
kat, amelyeket megosztanak az 
érintettekkel a tanácskozáson. 

A tanulságok levonása után kü-
lönböző javaslatok születnek, 
ezekből pedig egy intézkedési 
terv készül, amely tavasszal a 
közgyűlés elé kerül.

Az idei tanácskozás közép-
pontjába kerültek a problémás, 

peremre szoruló 
gyerekek. A be-
számoló szerint 
az óvodásoknál 
és az iskolások-
nál a különböző 
fejlesztések jól 
működnek a pe-
dagógusok haté-
kony szűrőmun-
kájának eredmé-

nyeképpen. Javaslat született 
arról, hogy a védőnők és a 
családsegítők szakmai együtt-
működés keretében még szo-
rosabban támogassák a korai 

fejlesztő munkáját, hogy min-
den érintett kapjon időben szak-
szerű segítséget. Napjaink egyik 
nagy problémája, hogy a  gye sen 
lévő anyukák közül sokan egye-
dül maradnak, mert a férjük tá-
volabb kap munkát és ingázik, 
nagyszülői segítség sincs és 
baráti háttér sem. Ilyenkor na-
gyobb szerepet kap a védőnő. 
A megbeszélésen fókuszba ke-
rült a válásból adódó sérülések 
kérdése is, kiderült, hogy egyre 
több óvodás érintett az ügyben. 
A javaslatok között szerepel a 
speciális nevelési igényű gyer-
mekekkel kapcsolatos kérdéskör 
is. Pozitív tapasztalata a tanács-
kozásnak, hogy egyre erősebb 
a segítő civil mozgalom váro-
sunkban, amelynek nagy a sze-
repe a különböző adományok 
gyűjtésében, szétosztásában.

Február 21–24. 
között rendezték meg 
Budapesten az utazás-
kiállítást, amelyen 30 
ország 300 kiállítója 
vett részt. Jelen volt 
a Sopron Régió, a 
Pro Kultúra, a Fertő-
táj Világörökség 
Egyesület és 
bemutatkozott 
Hegykő is. A külföldi 
díszvendég Algéria, 
a hazai pedig Bács–
Kiskun megye volt. Az 
idei kiállítás része volt 
a Budapest Boat Show, 
amelyen számos 
hazai fejlesztésű 
hajót mutattak 
be. A díszvendég a 
Fertő tó volt.Utazáskiállítás

RÖVIDEN

M85-ös fórum
Az épülő M85-ös gyors-
forgalmi út Sopron ke-
let, illetve a Sopron–
Tómalom (Fertőrákos) 
közötti szakaszával kap-
csolatban tart lakossá-
gi tájékoztatót a NIF 
Zrt., valamint a kivitele-
ző DS konzorcium. Az 
eseményt a Liszt-köz-
pontban tartják március 
6-án 17 órától. Az em-
lített szakaszon jelenleg 
is végzik a nyomvonal 
tűzszerészeti átvizsgá-
lását és robbanószerke-
zet-mentesítését, elkez-
dődött a bozótirtás és a 
szállítóutak kiépítése is.

›

„Javaslat született 
arról, hogy a védő-
nők és a családsegí-
tők szakmai együtt-
működés keretében 
még szorosabban 
támogassák a korai 
fejlesztő munkáját.”
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Biztató évkezdet

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Jól haladnak a metszéssel a sző-
lősgazdák a Soproni borvidéken. 
Mozgalmasan telnek mostanság 
a napok, ugyanis sokan most pa-

lackozzák a 2018-as borokat is.

A viszonylag enyhe téli időjárás 
minden pillanatát kihasználják 
a szőlősgazdák, a dűlőkben szor-
gosan metszik a szőlőt. A Sop-
roni borvidéken a tervek szerint 
márciusban befejezik a mun-
kát. A tízhektáros családi birto-
kon gazdálkodó Németh Ottó 
is jól halad, úgy számol, hogy a 
hét végére már az utolsó tőkét 

is megmetszi. Ezt követően áll-
hatnak neki a támasztó rend-
szer megjavításának, a megron-
gálódott oszlopok cseréjének, 
végezetül pedig a talajmeg-
munkálás jön.

– Napközben kint vagyunk 
a szőlőben, délután pedig 
a borászatban dolgozunk – 
mondta el lapunknak a fiatal 

szőlész–borász. – Az időjárás 
eddig kedvező volt számunk-
ra, talán ennek is köszönhető, 
hogy a rügyek jó állapotban 
vannak. Ám az enyhe tél egyik 
hátulütője, hogy tavasszal még 
jobban oda kell majd figyelni a 
növényvédelemre. 

A gazdák tudják jól, a termé-
szet kiszámíthatatlan, és bármi-
kor beüthet a tragédia. Jól em-
lékeznek még 2016 tavaszára, 
amikor olyan nagy fagy érte el a 
borvidéket, hogy sok gazda ősz-
szel nem is szüretelt. Nem volt 
ugyanis mit…

A tapasztalt Iváncsics Zoltán 
azonban bizakodóan közölte: 
a szőlőt járva azt tapasztalta, 

hogy mindenütt egészségesek a 
tőkék. – A szezonkezdet jó, ezen 
már nem múlik, hogy jó évjárat 
legyen az idei. Igaz, a szüretig so-
kat éjszakázik még a szabad ég 
alatt a szőlő, és sok függ attól, 
hogy mennyi lesz a csapadék, 
illetve ősszel lesz-e elég napsü-
tés. Az alapok eddig biztatóak.

Mint megtudtuk, a hetven-
éves szakember azon fajtáknál, 
amelyekből majd palackos bor 
készül, terméskorlátozást vezet 
be. Ez alapján inkább kevesebb 
rügyet és vesszőt hagy meg, de 
azok jó minőségűek lesznek.

A borászoknak még a pa-
lackozás is munkát ad, keresett 
ugyanis a soproni bor. 

Zöld Sopron

Németh Ottó metszi a család tízhektáros szőlőjét, a hét végére végezhetnek a munkával FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Városszépítők közgyűlése

PLUZSIK TAMÁS

A volt megyeháza dísztermében tartotta évi 
rendes közgyűlését az idén 150 éves Soproni 
Városszépítő Egyesület.

Dr. Józan Tibor elnök beve-
zetőjét követően dr. Fodor 
Tamás polgármester köszön-
tötte a résztvevőket, valamint 
részletesen beszámolt a város-
ban zajló beruházásokról, fel-
újításokról. A polgármester 

elismerően szólt az egyesület 
tevékenységéről. Mint mondta, 
a város vezetése nem tud min-
dent megoldani, ezért nagy 
szükség van a civil szervező-
désekre. Az eseményen részt 
vett Barcza Attila országgyűlési 

képviselő és dr. Farkas Ciprián 
városi tanácsnok is, akik tagjai 
a nagy hagyományokra vissza-
tekintő egyesületnek. 

A közgyűlés lemondások mi-
att dr. Murányi Bernadett sze-
mélyében új elnökségi tagot 
választott, aki az egyesület jog-
tanácsosi feladatait is ellátja, 
dr. Molnár Lászlóné személyé-
ben pedig egyhangú szavazás-
sal új felügyelőbizottsági tagnak 
szavaztak bizalmat a jelenlévők. 

– Ebben az évben lesz egye-
sületünk alapításának 150 éves 
évfordulója, erre megfelelő ün-
nepi programmal készülünk, 
amelynek előkészületeit meg-
kezdtük – mondta az elmúlt 
év egyesületi tevékenységének 
beszámolóit követően dr. Józan 
Tibor, a Soproni Városszépítő 
Egyesület elnöke. – A program 
során az egyesületről szóló ki-
advánnyal, emlékkonferenciá-
val és kiállítással jelentkezünk.

Vaddisznókár 
a kiskertekben

KÖVES ANDREA

Sopronban és környé-
kén egyre több vad-
disznó jelenik meg az 
erdőszéli lakott terü-
leteken: kisebb-na-
gyobb károkat és az 
ott lakók körében ria-
dalmat okozva. 

– A vaddisznók számának a 
megnövekedése abból is jól 
lemérhető, hogy a 2017/2018-
as vadászati évben 158 ezer álla-
tot ejtettek el Magyarországon, 
ez többszöröse a tíz–húsz évvel 
ezelőtti számoknak. Ez a tenden-
cia nemcsak hazánkra, de egész 
Európára jellemző – mondta  
dr. Tari Tamás, a Soproni Egye-
tem Vadgazdálkodási és Gerin-
ces Állattani Intézetének tudo-
mányos segédmunkatársa. 

Az okok összetettek: a klíma-
változás hatására enyhébbek a 
telek, így a vad szaporulatának 
túlélése megemelkedett. A va-
dászati hasznosítás a szaporo-
dás intenzív növekedését nem 
tudta azonos ritmusban követ-
ni, és emellett egyéb tényezők is 
szerepet játszanak az állomány 
megnövekedésében. Emiatt tű-
nik fel az állat olyan élőhelye-
ken, így a lakott területeken, 
ahol addig nem volt jelen.

– Érdekes, hogy nem csupán 
táplálékot keres magának a vad-
disznó a kertekben, udvarokon, 
hanem búvóhelyet is talál – 
emelte ki a szakember. – Mivel 
a lakott területen nem lehet va-
dászati tevékenységet közvetle-
nül folytatni, így a vad megérzi, 
hogy itt biztonságban van. Az 
erdőszélre kivitt illegális zöld-
hulladék, az alattuk megszapo-
rodó rovarlárvák és puhatestűek 
igazi csáberőt jelentenek a vad-
disznó számára. Emberi etetés is 

előfordul, mert kedvesnek tart-
ják a vaddisznót a lakókörnye-
zetük közelében: nem gondol-
nak arra, hogy milyen károkat 
okozhat a vad a közelben lévő 
kertekben, udvarokban.

Sopronban különösen érin-
tett a Gesztenyés körút, az Ág-
falvi lakópark újonnan létesülő 
része, a Sörházdomb környéke. 
Míg a vaddisznó által okozott 
erdei és mezőgazdasági károk-
ról pontosabb képünk van a 
jelentési kötelezettség miatt, 
addig a lakott területi károko-
zásról kevesebb az információ. 
A drótkerítésben okozott ron-
gálástól kezdve a virághagymák 
kitúrásán át az automata öntö-
zőrendszer tönkretételéig széles 
a paletta. 

A túlszaporodás feladatot 
ad a vadásztársaságok számá-
ra is: meghatározott lelövési 
terv szerint ritkítják az állo-
mányt, ám a lakosság is sokat 
segíthet a probléma enyhítésé-
ben. Fontos, hogy az erdő közeli 
kertekből, udvarokból ősszel az 
ott lakók szedjék össze a lehul-
lott gyümölcsöt, éljenek azzal 
a lehetőséggel, hogy a város 
ingyenes lerakási lehetőséget 
biztosít komposztálásra, illet-
ve senki se juttasson ki takar-
mányt az erdő szélére a vadak 
számára. Fontos lehet a keríté-
sek megfelelő kialakítása, hogy 
a vaddisznó ne tudja azt az or-
rával felhúzni. 

A vaddisznó alapvetően nem 
agresszív, ám ha bekerítik, csap-
dában érzi magát, vagy ha a kis-
malacaival van, akkor előfordul-
hat, hogy megtámadja az em-
bert. A szakember azt javasolja, 
hogy ha a kertünkben sarokba 
szorul egy vad, akkor ne men-
jünk oda, hanem hívjuk a ren-
dőrséget, akik értesítik az azon 
a területen érintett vadásztár-
saságot, közösen megoldva a 
problémát.

A volt megyeháza dísztermében gyűlt össze a Soproni Városszépítő Egyesület tagsága FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Kétkerekű fejlesztések
A kerékpáros turizmus térségünk kiemelt jelentőségű tu-
risztikai ágazata. A Magyar Kormány támogatásával most 
Sopron közelében 15 kerékpáros pihenőhely, pihenőpark 
létesül 170 millió forint értékben. A fejlesztés a követ-
kező településeket érinti: Zsira, Sopronhorpács, Röjtök-
muzsaj, Balf, Fertőrákos, Hidegség, Fertőboz, Fertőho-
mok, Hegykő, Fertőd, Süttör, Sarród, Fertőújlak, Bánfal-
va, Görbehalom. 

Élőhely-rekonstrukció
Mintegy 36 milliárd forint jut élőhelyek rekonstrukciójára 
a magyarországi nemzeti parkokban 2020-ig. Rácz And-
rás, környezetügyért felelős államtitkár kiemelte: ebből 
a pénzből 92 projektet valósítanak meg a nemzeti park 
igazgatóságok, és mintegy 100 ezer hektáron fog javulni a 
természeti értékek állapota, illetve gondoskodnak az aktív 
természetvédelmi kezelés feltételeiről. 2019-ben a vizes 
élőhelyek világnapja központi témája „a vizes élőhelyek 
és az éghajlatváltozás”. Ezek nemcsak gazdag élőviláguk 
miatt fontosak, hanem azért is, mert kiemelkedő szerepet 
játszanak az éghajlat-változási hatások mérséklésében is.

›



KultOldalak
Családi nap a Kolompos együttessel – bajuszverseny, színes programok

Jönnek hozzánk a huszárok!

Jókai Anna műve a Liszt-központ színpadán

A ház és a család
Soproni zenei kincsek

Jazz & bor  
meg a band

Jókai Anna Fejünk felől a tetőt című művé-
ből készült színjátékot tekinthetik meg a nézők 
az Ivancsics Ilona és Színtársai társulat előa-
dásában március 29-én 19 órakor a soproni 
Liszt Ferenc Kulturális Központban a Teátrumi 
Színözön keretében.

Jókai Annának ez az első szín-
padi műve, melyet saját regénye 
alapján dramatizált, s aminek 
Szolnokon volt az ősbemutatója 
hosszú évekkel ezelőtt.

A történet a ’60-as évek-
ben játszódik Budapesten. Egy 
család története, ahol négy 

generáció lélegzik együtt egy 
már szebb időket is látott józsef-
városi házban. Mindenki a saját 
kicsinyes és fanyar világával 
van elfoglalva, hiába élnek egy 
fedél alatt. A ház a család szim-
bóluma, amely recseg-ropog, 
de küzd a megmaradásért. A 

darab a „fekete romantika és 
a fekete humor” ötvözete, és 
remek színészi feladatot nyújt 
a művészeknek. A rendező 
Kőváry Katalin.

„Az érzelmek, az emberek 
egymáshoz való viszonyának 
ábrázolása ugyanolyan aktuális 
ma is, mint amikor született ez 
a mű. Érvényes a darab most 
is, minden egyes mondata a 
helyén van, nem lehet kicse-
rélni a gondolatokat. Jókai Anna 
mélységesen ismeri az emberi 
lelket, természetet. Nagyszerű 
szerepeket írt a családot össze-
tartani igyekvő anyától a szél-
sőséges karakterekig. Tartalmaz 
humort, bájt, elmélyedést a mű. 
Bízom benne, hogy a közönség 
olyan érzelmi tölttettel jön ki 
az előadásról, mint amit mi 
is átéltünk a próbákon” – ezt 
mondta a 2013-as peremier 
után Ivancsics Ilona, s a darab 
azóta is szerepel a társulatuk 
műsorán, beutazva az orszá-
got. Előadásukat Jókai Anna 
is látta, s elismerően beszélt 
akkor róla, úgy érezte, műve 
a megírása óta nem veszített 
aktualitásából.

Feltárt zenei kincsek címmel 
március 17-én este hat órakor 
a Liszt Ferenc Kulturális Köz-
pontban Dárdai Árpád kar-
nagy és zongoraművész ismer-
teti Kárpáti Sándor zeneszerző 
munkásságát.

Igazi felfedezésre várják  a 
soproni közönséget ezen a 
vasárnap estén: Kárpáti Sán-
dor (1872–1939) evangélikus 
tanítóképezdei tanár és zene-
szerző nagyon gazdag életmű-
vet hagyott hátra, és a város 
támogatásának köszönhetően 
a hagyaték néhány kiemelkedő 
darabját Dárdai Árpád karnagy 
most mutatja be a nyilvános-
ság előtt. A Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar mellett 
közreműködik Halmos Erika 
és Várallyay Kinga zongorán, 
valamint fellép Látrányi Éva 
énekesnő is Ady Endre verseire 
komponált dalokkal.

A Full House Jazz Band lép fel a Jazz 
& bor című sorozat keretében március 
23-án este hétkor a Liszt-központ Pin-
cePontjában. A soproni borászok és 
zenészek találkozójának házigazdája 
Korényi János festőművész, a kezdő-
italt Orosz Csaba kínálja.

SZEREPLŐK: • Pap Éva, Jászai Mari-díjas művész: Karolin anyó • Varga Tamás: Szapper úr 
• Ivancsics Ilona: Szapperné, Nusi • Farkasházi Réka/ Dobra Mara: Eszter, a lányuk • Kékesi 
Gábor: Janika • Szirtes Balázs: Jenci, az albérlő • Gönczy Attila/ Bárnai Péter: Iván • Kőszegi 
Mária/ Chemie Gina: Elekes Kati RENDEZŐ: Kőváry Katalin, Jászai díjas, érdemes művész 
• DÍSZLET/ JELMEZ: Dőry Virág, Jászai Mari-díjas

ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK 
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2019. FEBRUÁR 27.

2019. m
árcius 15. – április 7.

M
árcius 15.–április 7.

Kolompos együttes

Jókai Anna szerző is elismerően 
szólt az előadásról

Látrányi Éva énekesnő

Tavaly rendeztek először huszáros családi napot a 
Liszt-központban a Soproni Huszár Hagyományőrzőkkel. 
A programnak nagy sikere volt, így az idén valódi huszár-
parádé lesz március 16-án Sopronban.

Több mint 80 huszár érkezik a 
Liszt-központba! A soproni hagyo-

mányőrzők ezen a napon ünneplik 
10. évfordulójukat, és a születés-

napra elhívják az ország 
többi hasonló alakulatát 
is. A Liszt-központ előtt   
15 és 18 óra között min-

den egészkor „mennydö-
rög az ágyú”. A soproni Nádasdy huszá-
rok „nyergelnek és fordulnak” majd a 
kulturális központ és az Orsolya téri 
Huszármúzeum között. Március 16-án 
délután ott is várják az érdeklődőket 
ingyenes tárlatvezetéssel.

A Lisztben 15 és 19 óra között a huszá-
rokról szól minden: műsorok, játé-
kok és bemutatók. 15:30-kor a Petőfi 
AMI táncosai verbunkkal toboroznak, 
16 órakor pedig a Kolompos együttes 
lép a színpadra – „Jönnek a huszárok!” 
című interaktív családi műsorukkal. A 
Kolompos az egyik legismertebb és leg-
kedveltebb zenekar, akik a gyerekektől a 

nagyszülőkig minden korosztályt meg-
mozgatnak a koncertjeiken. A nagyob-
bik teremben  17 órai kezdettel az ország 
minden tájáról érkező vendégek szerep-
lésével egy igazi huszáros divatbemu-
tató lesz a kifutón. Megtudhatjuk, miben 
különböznek és miben hasonlítanak a 
hazai huszárok, mi az a „szép selymes 
lóding”, és tisztázhatjuk végre, milyen 
mendemondák keringenek a „mente” 
viseléséről. A soproni huszárok nyitó-
tánccal is fellépnek, de persze a kellő pil-
lanatban a kardok is előkerülnek majd. 
Bajusz szépségversenyt is rendeznek, de 
a szervezők azt ígérik, minden „csupasz 
szájjal” érkező kaphat festett bajuszt az 
orra alá. A családi napon kóstolhatunk 
mézeskalács huszárokat, lesz huszár teke 
és bajuszkirakó is. A kézműves soron 
nemezből, posztóból és papírból készül-
nek majd a magyaros bajuszok, kokárdák, 
kardok és kisebb-nagyobb huszárok. És 
még egy jó tanács: huszárviseletben ezen 
a délutánon szabad a belépés!
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A három 
kismalac

Tied a világ! – Tisztelgés a legendás Illés együttes előtt egy fergeteges produkcióval

A legnagyobb színHázibuli
Tied a világ! címmel zenés társasjátékot láthatnak a nézők két részben 
áprilistól 13-tól a Soproni Petőfi Színházban. A fergeteges zenés víg-
játékban megszólalnak az Illés zenekar legnagyobb slágerei, Feke Pál, 
Vastag Tamás, Mikó István, Papp Attila, Savanyu Gergely, Marosszéki 
Tamás és Demeter Helga előadásában. A doboknál a legendás zene-
szerző, Szörényi Levente fia, Örs ül majd.

– Egy lakásavató bulit megren-
dezni nagy büszkeség, nagy 
öröm, nagy munka. Ám nagy 
csalódás, ha a meghívottak nagy 
része el sem jön...! A mi házigaz-
dánkkal pontosan ez történik, 
de a legjobb barátok vele is ott 
vannak élete meghatározó pilla-
natában. Főhőseink dalra fakad-
nak, és a nehezen induló lakás-
avatót egyszeriben fergeteges 

koncertté változtatják. Felcsen-
dülnek az Illés zenekar legna-
gyobb slágerei, többek között a 
Ne gondold!, az Amikor én még 
kissrác voltam, a Rock and Roll 
Rézi, az Utcán, a Good bye Lon-
don, a Little Richard. Egészen 
elképesztő varázslat történik 
ezen az éjszakán, amikor Tied a 
világ! – mondta Feke Pál az előa-
dásról, aki  fergeteges vígjátékot 

ígér úgy, hogy a nézők is szerep-
lővé válnak majd. A látványos 
koncert – színházi előadás igazi 
jutalomjáték a színészeknek és 
garantált, rekeszizmokat sem 
kímélő önfeledt szórakozás a 
közönségnek.

Feke Pál – aki az eredeti pro-
dukció rendezőjének és a lib-
rettóírójának, Szente Vajk-
nak a munkáját művészeti 

vezetőként állítja színpadra – 
elmondta: ezúttal is a magyar 
zenész szakma kiválóságával 
együtt érkeznek Sopronba, 
hogy a Tied a világ! produkció 
zenekara el tudja varázsolni a 
közönségét. A billentyűknél és 
gitároknál felváltva Reviczki 
Balázst, Harmati Mátét, Kékkői 
Zalánt és Sallai Tibort láthatjuk. 
Csatlakozik a csapathoz ugyan-
csak gitárosként Polyák And-
rás, basszusgitárosként pedig 
a soproni közönség egyik ked-
vence, Takács Roland, a népszerű 
„Kanóc”. A dobos az Illés zenekar 
elmúlt időszakbeli koncertjeinek 
állandó szereplője, a legendás 
zeneszerző fia, Szörényi Örs lesz. 

A díszlettervező Fekete Péter, a 
jelmeztervező Szélyes Andrea. 
A világítástervező a szakma 
nemzetközelig is elismert 
nagyágyúja, Madarász „Madár” 
János. A zenei vezető Károly Kati. 
Az eredeti produkció koreográ-
fusa Túri Lajos Péter, akivel már 
a nézők találkozhattak Sopron-
ban a nagy sikerű Blues Brothers 
előadás alkotójaként. A sound 
supervisorral, Mohai György-
gyel szintúgy.

Az előadás a Zikkurat Szín-
padi Ügynökség és a Melody 
Kft. engedélyével kerül bemu-
tatásra a Soproni Petõfi Színház 
és a dunaújvárosi Bartók Kama-
raszínház koprodukciójaként.

A Soproni Petőfi Színház a 
remény évadában mutatja be 
Lehár Ferenc A víg özvegy című 

nagyoperett-
jét. A szerző 
c s a l á dj á va l 
1874-től 1877-
ig élt a telepü-
lésen. Az idő-
sebb Lehár az 

itteni háziezred karmestere volt, 
és éneket is tanított a helyi isko-
lában. A fia is követte édesapját 
a pályán. S miután megírta A 
víg özvegy című operettjét, azt a 
világon csak 1910-ben négyszáz 
színházban 18.500 előadásban 
láthatta a közönség. Sopronban 
négy évvel korábban játszották 
ezt a művét a régi színház épü-
letében. Thurner Mihály polgár-
mester javaslatára a zeneszerző 
1940-től Sopron díszpolgára.

H e n r i k 
Ibsen  Peer 
Gynt című 
drámai köl-
t e m é n y e 
az író egyik 

legismertebb műve. Ő az a kül-
földi szerző, akit magyar nyelv-
területen a legtöbbet játszot-
tak. Ennek a darabjának az első 
magyarországi bemutatója a 
Magyar Színházban volt 1917-
ben. A drámaíró háromszor is 
járt Magyarországon, az akkori 
itt játszott műveinek a hősnője 
Jászai Mari iránti tiszteletből itt 
is maradt hetekig. A művésznőt 
norvégul tanította, ő viszonzá-
sul a magyar nyelvet igyekezett 
megszerettetni hódolójával. 

A következő 
s z e z o n b a n 
Márai Sán-
dor A gyer-
tyák csonkig 
égnek című 
m ű v é b ő l 

készülő előadást is műsorra tűzi 
a soproni teátrum. „Sopronnak 
múltja van, melyről tud, s ezért 
van jövője is” – írta Márai Sándor 
a városról a Pesti Hírlapban 1941. 
november 1-jén. Az írás címe 
Utazás a békébe volt, s ebben 
így fogalmazott: „Alkonyatig 

járom az erdőt, fölmegyek a 
Károly-kilátóhoz, messze csil-
log a Fertő sekély vize, a város, 
tornyaival, éretten es tömören 
pihen a keleti Alpok árnyékában, 
mint egy befejezett remekmű. A 
levegő él itten, jóízű. Az Alpesek-
ből érkezik; Sopronban könnyen 
lélegzik az ember.”. A mostani 
művét 11 év után újra műsorra 

tűzi a színház.
S z a r k a 

Gyula Kos-
s u t h - d í j a s 
zeneszerző, 
e l ő a d ó m ű -
vész, a Ghy-

mes együttes alapító tagja és 
Szálinger Balázs József Atti-

la-díjas költő 
művét Zenta, 
1697.  cím-
mel Pataki 
András ren-
dező állította 
színpadra az 

elmúlt év nyarán Zentán. A 
remény évadában ezt a rock-
operát is megtekinthetik a 

nézők. A két szerzőnek az Álmos 
legendája után ez a második 
közös munkája. Az egyik dal-
hoz videoklip is készült Rúzsa 
Magdolna és Szarka Gyula 

duettjével.
A Rock és 

Musical Szín-
h á z  2 0 0 5 
n o v e m b e -
rében Nagy 
Anikó fősze-

replésével mutatta be Kemény 
Gábor, Kocsák Tibor, Baróthy 
Péter és Miklós Tibor alkotá-

sát, a Kiálts a 
szeretetért! 
című produk-
ciót. A Teréz 
anya életéről 
szóló musi-
cal szerzőné-

gyese egy nagy hatású, világot 
megmozgató személyiségről, a 
szeretet, a remény, a hit, a szol-
gálat lángjának a szimbólumá-
ról készített mindenki számára 
üzenettel bíró művet. Ez az 
alkotók és szereplők számára 
egyfajta misszió is volt, s az lesz 
majd a most készülő előadás is 
Radó Denise rendezésében. Ő 
ismerősként érkezik Sopron-
ban, hiszen az elmúlt évadban 
nagy sikerrel állította színpadra 
a My Fair Lady című musicalt.

A Sopron Balett új bemutató-
val készül a következő szezonra, 
a Stabat Mater táncművel. A 
világ egyik leghíresebb siralom-
énekére Demcsák Ottó készít 
koreográfiát, majd a második 
részben Alekszej Batrakov az 
ortodox oldalról csatlakozik 

ehhez egy történettel. A két 
koreográfus már bemutatkozott 
együtt egy estén a nézőknek a 
Lángoló szív, illetve a Labirintus 
táncművekkel.

A Stabat Mater az egyike a leg-
ismertebb középkori műveknek. 
Közel száz szerző zenésítette 
meg, ezek közül talán a leg-
népszerűbb Pergolesi mun-
kája, de ked-
veltek Anto-
nio Vivaldi, 
J o s e p h 
Haydn, Franz 
S c h u b e r t , 
Gioacchino 
Rossini, Liszt 
Ferenc, Anto-
nín Dvořák, Karol Szymanowski, 
Francis Poulenc, Dohnányi Ernő 
feldolgozásai is.

VELÜK TALÁLKOZHATUNK A következő évadban a soproni társulat kedvelt tagjai  
mellett találkozhat a közönség Szilágyi Tiborral, Mikó Istvánnal, Szolnoki Tiborral,  
Zsadon Andreával, Domoszlai Sándorral, Füredi Nikolettel, Vastag Tamással, Stéphanie 
Schlesserrel, Szomor Györggyel, Békefi Viktóriával, Nagy Gáborral, Horányi Lászlóval,  
Kósa Zsolttal, Gál Tamással, Szélyes Ferenccel, Benedekffy Katalinnal és Szigeti Karinával.

A három kismalac című 
zenés marionettjáté-
kot tekinthetik meg az 
alsósok és az óvodások 
március elejétől bér-
letben a Soproni Petőfi 
Színház kamara játszó-
helyén, a Liszt Ferenc 
Kulturális Központban.
Az előadás különleges-
sége, hogy nem klasz-
szikus, hanem mario-
nettbábok segítségé-
vel keltik életre a mese 
szereplőit az alkotók. A 
történet ma már klasz-
szikussá vált, hiszen ki 
nem tudná azt, hogy  
sűrű erdő közepén élt 
három malacka gondta-
lanul. Életüket a farkas 
dúlja fel, de a nehézség,  
most is, mint mindig, 
csak átmeneti. A sok 
izgalom és kaland után 
csak felépül a menedé-
ket nyújtó ház mindhár-
muknak, ahol boldogan 
élhetnek. Az ötletes, 
szórakoztató játékot 
Pfeifer Zsófia és Varga 
Péter tolmácsolásá-
ban láthatják. A ren-
dező Boráros Milanda 
és a Ziranó Színház 
csapata. A zeneszerző 
 Schulteisz Gábor, a ter-
vező  Boráros Szilárd.

Sopronban, az egy-
kori Malom utcában 
lakott a Lehár család, 
s akkor még nem sej-
tették, hogy fiúk, az 
ifjabb Ferenc a város 
díszpolgára lesz. 
Márai Sándor pedig 
azt írta a település-
ről: „tiszteli a betűt és 
a köveket, mert tudja, 
hogy az emberi lélek 
az igaz betűkből és 
művészi kövekből 
rótt művekben él leg-
tovább”. A remény 
évadának szerzői 
kalandos utakat jár-
tak be a múltban.

Feke Pál

Szomor György (középen kupával) a Zenta, 1697. című rockopera egyik főszereplője. A darabot a következő évadban láthatjuk.

Demeter Helga Vastag Tamás Savanyu Gergely Papp Attila

Díszpolgár a Malom utcából
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A Kossuth-díjas Amadinda együttes 1984-
ben alakult meg, tagjai a budapesti Zene-
akadémián végezték tanulmányaikat. Az 
együttes fennállásának 35. évfordulóját 
ünnepli idén nagy barlangszínházi kon-
certtel a SopronDrumon június 15-én. 
Az Amadinda 35 év alatt 4 kontinens 35 
országában mutatkozott be nagy siker-
rel olyan helyszíneken, mint a Philhar-
monie Berlin, Wiener Konzerthaus (Bécs), 
Royal Albert Hall (London), National Con-
cert Hall (Taipei), a National Center for Per-
forming Arts (Peking), a Meyerson Sym-
phony Center (Dallas) és a New York-i Car-
negie Hall. Az Amadinda fennállásának 30. 
évfordulóját 2014-ben a világ legnagyobb 

ütőhangszeres rendezvényén, az Egyesült 
Államokbeli Indianapolis-ban megrende-
zett Percussive Arts Society konvencióján 
ünnepelte a nemzetközi szakma.
Az együttes a már klasszikussá vált ütő-
hangszeres kompozíciók bemutatása mel-
lett a kezdetektől fogva megkülönbözte-
tett jelentőséget tulajdonított annak, hogy 
működése inspirációt nyújtson magyar és 
külföldi zeneszerzőknek egyaránt. Mind-
emellett a tradicionális ütőhangszeres 
kultúrák kutatása, az együttes tagjai-
nak zeneszerzői tevékenysége, valamint 
korábbi zenetörténeti korszakok bemu-
tatása is fontos és elkötelezett feladata, 
útja, küldetése. 

Amadinda a világ körül

Érkezik a húrfeszítő, megállíthatatlan Nik West

A basszus királynője

Valahol Európában

Marimbakurzus

Ella Fitzgerald forever

Hatalmas szenzációként érkezik a második 
SopronDrumra a Nik West Band június 16-án 
este nyolckor a fertőrákosi barlangszínházba. 
A világ egyik legjobb női basszusgitárosa ját-
szott Prince zenekarával, Dave Stewarttal a 
Eurythmics-ből, énekel, zenét szerez, prog-
resszivitása, ereje határtalan. A funk Lady 
Gagájának hívják.

A fergeteges bulin koncertet 
ad zenekarával és a két másik 
világsztárral, Dennis Cham-
bers-szel és Tommy Campbel-
lel. Ők ketten a világ dzsesszé-
letének kiemelkedő dobosai, s 
hosszú pályafutásuk alatt elő-
ször lépnek közösen színpadra 
Fertőrákoson.

Nik West szereplése igazi cse-
megét jelent a SopronDrum 
nézőinek. West zenei pályafu-
tása Phoenixben, Arizonában 
kezdődött, ahol felnőtt. Édes-
apja – aki képzett gitárművész 
– megtanította neki, hogyan 
kell ritmust játszani a gitáron, 
amikor 13 éves volt. Egy zené-
vel és kreativitással teli család-
ban nőtt fel, testvéreivel (akik 
gitáron, billentyűn, hegedűn, 
dobon játszottak) alakítot-
ták első közös bandáju-
kat, és némelyikük még 
ma is közreműködik 
lemezfelvételein.

Bár gitáron kez-
dett zenélni, a balke-
zes jelenség akkor 
ismerte fel igazán 
azt, amire hiva-
tott, amikor 
a középis-
kolában 
m e g -
h a l -

lotta Michael Jackson „You 
Wanna Be Startin Somethin” 
című számának basszusát. Ami-
óta hangszert váltott és basszus-
gitáron kezdett játszani, nincs, 
aki megállítsa.

De a zene nem az egyetlen 
terület, ahol West 

kitűnő volt. Kép-
zett modell is, 
jeles tanuló volt a 
középiskolában és 

megyei rekordot tartó atléta. 
Szenvedélye a számolás, 
annyira, hogy erről van egy 
külön blogja is. Az egyetemek-
nek, amelyek a sportkarrierje és 
az intelligenciája miatt ösztön-
díjat ajánlottak neki, csalódniuk 
kellett, mert West a zenei pályát 
választotta hivatásául.

Játszott Prince-szel, Glee-vel, 
és részt vett az American Idol-
ban. Mindemellett Nik West 
egy bámulatos szólókarriert is 
elindított telt házas turnékon-
certekkel Japántól Ausztrálián 
keresztül Európáig. A videói 
40 millió fölötti nézettséget 
értek el a Facebookon és a You-
tube-on. Az iparág megújítója-
ként és független művészként 
jelölte meg magát. Ő a megál-
modója a Queen of String ver-
senynek, ahol fiatal női zené-
szeket fedeznek fel, inspirál-
nak, támogatnak és tanítanak. A 
basszusgitáros 2016-ban Buda-
pesten koncertezett, s az akkori 
magyar győztes, Muck Éva is 

színpadra léphetett vele.
A Jazz Times ezt írta 

róla: „A kirobbanó szín-
padi jelenlét az enyhe 

kifejezés arra, hogy 
leírjuk, ahogyan 
Nik West mozog, 
hullámzik és 
sokkolja a töme-
get mindenhol. Ő 
egy igazi energia-
bomba a színpa-
don, miközben 
énekel, táncol, és 
a poklot is kipen-
geti a basszusgi-

tárjából.”.

Mikó István főszereplő mellé két gyermek-
csapatot szervez Halasi Imre rendező a Vala-
hol Európában című musical bemutatójára 
készülve. A premier július 26-án lesz a fertőrá-
kosi barlangszínházban.

A vártnál sokkal többen, nyolc-
vanan jelentkeztek a Soproni 
Petőfi Színház készülő produk-
ciójának, a Valahol Európában 
című musicalnek a gyermeksze-
replő-válogatására. Majdnem 
hat órán át tartott a meghall-
gatás, mire Halasi Imre rendező 
és Gyenes Ildikó koreográfus 
úgy állt fel az asztaltól, hogy 
sikerült kiválasztaniuk azt a 33 

fiatalt, akik szerepelnek majd az 
előadásban.

Radványi Géza és Balázs Béla 
1947-ben készült azonos című 
filmje alapján 1995-ben a Dés 
László – Nemes István – Bőhm 
György – Korcsmáros György 
– Horváth Péter kvintett készí-
tett ikonikus musicalt a második 
világháború végetértének ötve-
nedik évfordulója alkalmából. A 

közönség most soproni gyerekek 
és a Petőfi Színház társulatának 
közreműködésével tekintheti 
meg a produkciót, amelyben 
a tervek szerint színpadra lép 
Vastag Tamás, Kisfaludy Zsófia, 
Savanyu Gergely, Papp Attila és 
Ács Tamás is. A barlangszínházi 
helyszín nagysága lehetővé teszi, 
hogy a gyermekek közül a nyári 
előadásokban többen vegyenek 
részt, míg ősszel a kőszínházba 
bekerülve a színpad szűkös-
sége miatt a létszám némiképp 
csökken. A darab középiskolás 
és felsős bérletben, valamint 
bérletszünetben is látható a 
teátrumban.

A SopronDrum egyik kiemel-
kedő célja, hogy a jövő ütős-
generációja találkozhasson a 
műfaj kiemelkedő képviselői-
vel, részt vegyen olyan műhely-
munkában, amelyben tanulhat, 

fejlődhet, s nem utolsó sorban a 
fiatalok életre szóló élményeket 
szerezhessenek ezekből a közös 
zenélésekből.

Ilyen találkozásra nyílik most 
lehetőség három napon Gor-
don Stouttal, a világ egyik leg-
ismertebb marimbaoktatójá-
val. A fesztivál klasszikus zenei 
sztárja az amerikai Ithaca Col-
lege professzora, zeneszerzője. 
Munkássága elismeréseként az 
amerikai ütőhangszeres társa-
ság, a Percussive Arts Society 
2012-ben ünnepélyes keretek 
között beválasztotta a Hall of 
Fame-be, a hírességek csar-
nokába. Marimbajátékosként 

egyéni előadásokat mutatott 
be az Egyesült Államokban és 
Kanadában, valamint Euró-
pában, Japánban, Tajvanon és  
Mexikóban.

Gordon Stout most aktív kur-
zusokot tart, így minden napra 
jut új és új élmény az érdeklő-
dőknek. Így arra is lehetőség 
nyílik, hogy sok diák bemutat-
hassa tudását, és együtt játsz-
hasson a mesterrel. Az ilyen 
műhelymunkák szokásos eleme 
a játék, a zenei felfogás és tech-
nikai felkészültség közös kie-
lemzése, javítása diák és oktató 
között. Erre most bőven hagy 
időt a professzor.

– Szerintem ő minden idők 
legnagyobb dzsesszénekes-
nője – válaszolta Náray Erika 
színművésznő, amikor meg-
kérdezték tőle, miért is válasz-
totta azt, hogy külön műsorral 
emlékezik meg Ella Fitzgerald-
ról. A legenda népszerű sláge-
reit Malek Andrea és Tóth Vera 
társaságában adja elő a Buda-
pest Jazz Orchestra kíséretében 

június 10-én a fertőrákosi 
barlangszínházban.

Ella Fitzgerald 13-szor nyerte 
el a legrangosabb zenei díjat, a 
Grammy-t, több száz lemezig 
meg sem állt. A dzsessz volt a 
szíve csücske, ám a blues-ban 
és a popzenében is kiemelke-
dőt alkotott. Magyarországon 
1970-ben koncertezett az Erkel 
Színházban. Aki látta, hallotta, 

soha nem felejti. Most 100. 
születésnapja alkalmából leg-
ismertebb slágereit a három 
népszerű művész és a Budapest 
Jazz Or chestra előadásában hall-
hatják a nézők, akik 2015-ben a 
Jazzma.hu szavazásán az év big 
bandjének választották a zene-
kart. A koncerten a zenei ikon a 
legnagyobb slágerei és dzsessz 
örökzöldek is elhangzanak.

BARLANGSZÍNHÁZ:  Július 26., péntek 20:00 • Július 27., szombat 20:00 • Augusztus 16., 
péntek 20:00 • Augusztus 17., szombat 20:00 • Augusztus 18., vasárnap 20:00

JÖNNEK AZ ELEKTRO-
MOS DOBOSOK!
A SopronDrumra érkez-
nek a modern zenei stílu-
sok képviselői is! Michael 
Schack, az elektromos do-
bolás legelismertebb kép-
viselője osztja meg tudá-
sát egy a workshopon a fi-
atalokkal. A jelentkezők a 
közös munka után pendri-
ve-on haza is vihetik a kö-
zös játék eredményeit. Mi-
chael Schack ezen kívül 
koncertet ad a Liszt-köz-
pontban, ahol fellép még 
DJ Andrew J is. Michael 
teljesen élő show-ja inspi-
ráló, interaktív és reperto-
árja sokoldalú. Az e-dobo-
lás legújabb technikai fej-
lesztéseinek segítségével 
Michael játéka egy igazi élő 
ütemű játék.

Nik West, a basszuskirálynő érkezik a barlangszínházba

Náray Erika

Mikó IstvánGyermekszereplő-válogatás az előadáshoz

Malek Andrea Tóth Vera

Michael Schackkel, az elektromos dobolás egyik 
legismertebb képviselőjével is találkozhatnak az 
érdeklődők, játéka egyedi, lenyűgöző

Gordon Stout három napig tart kurzusokat Sopronban, a SopronDrum keretében
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Teátrumi színözön: Tiszteletesek a színházi klubban
A Teátrumi Színözönt a Sop-
roni Petőfi Színház hívta 
életre 2013-ban. Országos 
és nemzetközi hírű produk-
ciók, táncszínházi előadások 
kamaraszínpadi, mozgás-
színházi kompozíciók egya-
ránt szerepelnek ezen a fesz-
tiválon a műfaji sokszínű-
ség jegyében. A rendezvény 
keretében lehetőséget biz-
tosít a soproni teátrum az 
évad legjobb alternatív és 
amatőr színházi előadásai-
nak, társulatainak a bemu-
tatkozására is.
A Soproni Tavaszi Napok 
programjához illeszkedve 
immár ötödször rende-
zik meg ezt a találkozót a 
leghűségesebb városban. 

Ennek keretében látható 
Jókai Anna Fejünk felől a 
tetőt című művéből készült 
előadás az Ivancsics Ilona és 
Színtársai társulat előadásá-
ban március 29-én este hét 
órakor a Liszt Ferenc Kul-
turális Központban. Más-
nap, március 30-án délután 
három órakor a Soproni 
Petőfi Színházban Michael 
Frayn Még egyszer hátul-
ról című komédiája látható 
a komlói Súgólyuk Színház 
előadásában. A házigazda 
soproniak március 27-én 
este hét órakor a színházi 
klubban Sławomir Mrożek 
Tiszteletesek című felolvasó 
színházi előadásával szere-
pelnek ezen az eseményen.

A történet szerint két sze-
mély jelenik meg a remélt 
egy helyett a kiírt állásra. 
Ugyanazon a napon a New 
England-i parókiára két tisz-
teletes – egy férfi és egy nő 
– érkezik, hogy betöltse az 
üresen maradt papi pozí-
ciót. A Plébánia Tanács veze-
tője fogadja őket, majd sor-
ban megjelenik a tanács 
többi tagja is, szavaznak, 
kit válasszanak új plébáno-
suknak. Közben a mro żeki 
világ, a jellemábrázolás, a 
helyzetek mind megmutat-
ják, miért is tartják a lengyel 
írót a szatíra, az abszurd és 
a dráma nagymesterének. 
A soproni előadást Pápai 
László rendezi. A szereplők 

a tervek szerint: Papp Attila, 
Ács Tamás, Savanyu Gergely, 
Marosszéki Tamás, Demeter 
Helga, Simon Andrea, Major 
Zsolt, Molnár Anikó, Both 
Gréta, Szőcs Erika.

Dödölle a Pöttömszínházban
Dödölle a címe a Győri Vaska-
kas Bábszínház előadásának, 
amelyet a Pöttömszínház prog-
ramjának a keretében láthatnak 
az érdeklődők a Liszt-központ-
ban március 24-én délelőtt fél 
10-kor, 11 és 16 órakor. A Dödölle 
egy közös játék, ahol eljátsszuk, 
hogy együtt eszünk, iszunk és 
játszunk a gyerekekkel, kísérő-
ikkel és a Vaskakas művészeivel. 
Recept: Sz. Nagy Mária (tervező), 
aki kifőzte: Kocsis Rozi (rendező), 
aki kínálja: Gergely Rozália és 
Horváth Márk (bábszínészek).

Sławomir Mrożek, a Tiszteletesek írója Pápai László rendező

Wespa koncert: 
hét szó az íróval

A Wespa-vonósnégyes idei „Hét 
szó” koncertjén Nényei Pál író-
val is találkozhatunk a ben-
cés Kecske-/ Nagyboldogasz-
szony-templomban március 
30-án este hét órakor.

Az előadáson – a mű ere-
deti dramaturgiájának megfe-
lelően – Haydn muzsikájához 
most Az irodalom visszavág és 
a Ne bántsd Zrínyit! szerzőjétől 
hallhatunk gondolatébresztő 

bevezetőket. Nényei Pál a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium 
tanáraként kezdte publikálni 
fergeteges humorú, vitára és 
gondolkodásra hívó alternatív 
irodalomtörténetét, és bizto-
sak lehetünk benne, hogy sop-
roni hallgatóságát is közelebb 
viszi Joseph Haydn a Megvál-
tónk utolsó hét szava a kereszt-
fán című hallgatni valóhoz 
ezen az estén.

Nényei Pál

A Dödölle egy közös játék, ahol eljátsszuk, hogy 
együtt eszünk, iszunk és játszunk a gyerekekkel, 
kísérőikkel – ezt ígéri az előadás

A szving meg a tangó címet viselő táncjáték szombat esti bemutató-
jával igazi, a farsang hangulatához illő premierrel rukkolt elő a St. Pöl-
ten-i Europaballettel karöltve a Soproni Petőfi Színház társulata.

Európa a 20. század első nagy 
háborújába hajszolja bele 
magát, majd nyögi annak követ-
kezményeit. Eközben Ameriká-
ban új világ épül, két nagyvá-
ros indul rohamos fejlődésnek: 
az északi féltekén New York, a 
délin pedig Buenos Aires. Hogy 
melyik lesz az új világ köz-
pontja, még nem dőlt el. Ezt a 
kort idézi meg A szving meg a 

tangó, viszi el a nézőt a Local 
Vintage Company Swing Zene-
kar élő zenéjének közreműkö-
désével a mulatók világába, ahol 
igen: szól a szving, meg a tangó… 

– Nekem jellemzően a zene, 
a hangok adják meg az inspi-
rációt a mozdulathoz, vagyis 
koreográfiáimmal a zenét pró-
bálom áttranszformálni a tán-
cosok testére – mesélte Rovó 

Péter, aki a New Yorkban ját-
szódó első rész koreográfusa. 
– Táncjátékunk első felében ez 
a zene az 1920-as évek szving 
muzsikáját idézi, amit legjob-
ban talán Benny Goodman és 
Duke Ellington neve és mun-
kássága fémjelez. A zenék sor-
rendjét úgy állítottam össze, 
hogy abból végül kialakuljon 
egy történet, amire aztán a 

színészekkel együtt 
kitaláltuk a moz-
du l a t s o r o k a t , 
t u l aj d o n k é p -
pen magát a 
koreográfiát.

A z  1 9 2 1 - b e n 
Buenos Airesben 
játszódó máso-
dik rész zenéjét, 
mely nagyrészt 

Astor Piaz-
zola argentin 

zeneszerző szer-
zeményének átdolgo-
zásán alapszik, közösen 
rakta össze Szakál Attila és 
Demcsák Ottó.

– A tangó misztériumában 
minden benne van, ami egy 
embert megbabonázhat – tette 
hozzá Szakál Attila, a „fekete 
angyalok”, Jermal és Jeremial 
(Dudás Patrícia és Santiago 
Maciel) argentin tangójának 
koreográfusa. – Kezdetben a 
férfi parancsol, a nő pedig enge-
delmeskedik, majd a férfi irá-
nyít, a nő pedig bízik a férfiban. 

– Tudtommal még ilyen fúzió, 
hogy szving és balett, illetve 
tangó és balett még nem szüle-
tett sehol sem a világon – fogal-
mazott a táncjáték rendezője, 
Demcsák Ottó. – Természete-
sen bennünket elsősorban nem 
ez motivált, alkotási vágyun-
kat maga a stílusvilág termé-
kenyítette meg, ebbe jött aztán 
később a gondolatiság, neve-
zetesen hogy mintegy tükröt 
tartsunk észak és dél prob-

lematikája elé, ami éppen 
manapság (is) elég 

húsbavágó kérdés. 
A  d a r a b b a n 

hat nemzet táncosai 
szerepelnek.

A tangó misztériumában minden benne van, ami egy embert megbabonázhat 

A szving meg a tangó

A darabban hat nemzet (magyar, orosz, olasz, brazil, dél-afrikai, mexikói) táncosai szerepelnek, így 
a produkció az alkotók szerint remek találkozási lehetőség is – összekapcsol országokat, kultúrákat  
FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

Jermal és Jeremial  
– Dudás Patrícia és 
Santiago Maciel 
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1994
Hazaérkeztek a focisták
Vasárnap hazaérkeztek az 
EMDSZ–SLC labdarúgói nyolc-
napos isztriai edzőtáborozá-
sukról. Sok idejük nem lesz a 
regenerálódásra, mert hétfőn 
már a Káposztás utcában foly-
tatják a felkészülést a márciusi 
rajtra. – Napi két edzésünk volt, 
de többször megfordultunk az 
edzőteremben is. Három edző-
mérkőzést játszottunk, melye-
ken fokozatosan egyre job-
ban szerepeltek a fiúk. Kisebb 
sérülésekkel többen is bajlód-
nak, de ezek reményeink sze-
rint hamarosan rendbejön-
nek. Idehaza az edzések mellett 
edzőmérkőzéseket is játszunk, 
különböző erősségű ellenfe-
lekkel, így például Bécsben az 
Admira Wacker ellen is. Ez idő 
alatt szeretném kialakítani 
azt a csapatot, amellyel neki-
vághatunk majd a rajtnak is – 
mondotta Győrfi László edző.  
(Soproni Hírlap)

1969
Sopron  
asztalitenisz bajnokai
Öthetes versenysorozat után 
értek véget Sopron város egyéni 
asztalitenisz-bajnokságának 
küzdelmei. Minden számban 
nagy harc bontakozott ki a 
bajnoki cím megszerzéséért. 
Örvendetes jelenség a fiatalok 
előretörése, közülük nem egy 
az első versenyén küzdötte fel 

magát az élvonalba, és maga 
mögött hagyta a múlt évi 
bajnokokat is. Különösen a 
Sportiskola versenyzői bizo-
nyították, hogy eredményes 
munkát végeztek az elmúlt 
években. A legnagyobb megle-
petés az SVSE 14 éves verseny-
zőjének, Ferenczi Tamásnak a 
sikere, aki a felnőtt bajnoksá-
got nyerte. A döntőben tanító-
mesterét, a sokszoros bajnok 
Hauszner Sándort győzte le, 
így jutott az aranyérem birto-
kába. Eredmények: a serdülő fiú 
egyéni győztese Kozák Gábor, 
a lányoknál pedig Marton 
Mária. A serdülő fiú párost a 
Kozák–Várhegyi duó nyerte. 
A felnőtt női egyéni bajnok 
Dénesfalvi Gyöngyi lett, aki 
Vértes Zsuzsával párosban is 
diadalmaskodott. A felnőtt férfi 
páros bajnoki címet a Hauszner 
Sándor – Kósi Kálmán duó 
nyerte, míg a vegyes páros idei 
soproni bajnoka a Vértes Zsuzsa 
– Domnanits Károly páros lett.  
(Kisalföld)
Megnyílt az Ínyenckedő
A múlt hét végén mutatták be 
a város vezetőinek a Soproni 
Vendéglátó Vállalat legújabb 
üzletét. A Lenin körúton, a 
Gulyás csárda szomszédságá-
ban nyílt meg ez a csemege-
bisztró, az Ínyenckedő. Mintegy 
nyolcszázezer forintba került 
az üzlet átalakítása és felsze-
relése. Az ízlésesen berendezett 
üzlet egyik helységében szinte 

minden fajta élelmiszert vásá-
rolhatunk. A belső helységben 
az ülő fogyasztók számára van 
néhány asztal. Sopronban ez a 
bisztró az első, melyben grill-
csirkét is vásárolhat a közön-
ség. Különböző halkonzervek, 
belsőségek, virsli, házi húsos 
kolbász, füstölt húsok, hideg-
tálak, tejes ételek, sütemények, 
presszókávé, fagylalt, sör és 
számos borféleség kínáltatja 
magát a polcokon. Gyolcs 
István igazgató elmondta, 
hogy elsősorban azokra szá-
mít, akik a hideg vagy meleg 
ételeket otthoni fogyasztás cél-
jára vásárolják. Ezzel is köny-
nyíteni kívánnak a háziasz-
szonyok otthoni munkáján.  
(Kisalföld) 

1919
Javul a széntermelés 
Brennbergben
A legutóbbi időben 20 száza-
lékkal emelkedett a brennbergi 
(Sopron vármegye) bányák 
széntermelése. E mellett örven-
detes hír az is, hogy a bánya 
igazgatósága a közeljövőben 
az analfabétáknak tanfolya-
mot fog indítani, hogy lehető-
leg minél többen tanuljanak 
meg írni és olvasni, mert bizony 
e téren még elég nagy hiányos-
ságok vannak úgy a bányászok, 
mint a családtagjaik körében.  
(Molnárok Lapja – Budapest)  
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

KÓCZÁN BÁLINT

A közeljövőben új videoklippel jelentkezik a 
Drazsé. A soproni gyerekzenekar videójában 
óvodás gyerekek is közreműködnek, míg egy 
másik dalhoz animációs kisfilm készül. 

– A zenekar 2013-ban alakult 
azzal a céllal, hogy a gyere-
kek életének részévé tegyük 
a zenét. Ezt egyébként a min-
dennapjaikban is alkalmazzuk, 
tehát adott volt az inspiráció, 
amihez párosultak Kárpáti 
Péter dalszerzőnk kiváló ötletei 
– kezdtek bele a Drazsé tagjai.

A formációval az utóbbi idő-
ben egyre több helyen találkoz-
hatott a publikum. A jelenlegi 

felállás 2017-től töretlen, a 
 Drazsé tagjai képzett muzsi-
kusok, akik naponta találkoz-
nak gyerekekkel. Tóthné Fre-
ivolt Nóra énekes és Kárpáti 
Péter gitáros a Bánfalvi Óvo-
da pedagógusai, Bodoki Péter 
ütőhangszeres a Hoffer Dob-
iskolában oktatja a fiatal gene-
ráció zenészpalántáit, Barto-
kos Botond zongorista pedig 
a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakközépiskolában tanul, 
emellett már felvételire készül 
a Zeneakadémiára.

És hogy mi jellemző a stí-
lusukra? – Vannak teljes mér-
tékben saját szerzemények, de 
a dalok többsége versek meg-
zenésítése, ahol énekelünk 
évszakhoz vagy éppen az ak-
tuális ünnephez kapcsolódva. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
olyan írókkal dolgozhatunk 
együtt, mint Galambos Berni 
vagy Mentovics Éva – mesél-
ték a tagok.

A soproni gyerekzenekartól a 
közeljövőben két új dal is meg-
jelenik. Az egyik videoklipjében 
helyi óvodás gyerekek szerepel-
nek, a másikhoz pedig egyedi 

animációs kisfilm készül a sop-
roni Kertész Enikő grafikáival. 

Eközben szervezik a nyári 
koncerteket, idén várhatóan 
többször is fellép majd a csa-
pat az ország más területein. Az 
év végén pedig megkezdődnek 
az első nagylemez munkálatai, 
ami valószínűleg már csak jö-
vőre lát napvilágot.

– Nagy élmény soproniként a 
Tündérfesztivál színpadán any-
nyi sok beöltözött gyermeknek 
és szülőnek zenélni. Jótékony 
célok mellett is jó érzés kiállni, 
mint ahogy azt tettük az au-
tizmus világnapján legutóbb. 
Reméljük, hogy idén is lesz ré-
szünk hasonló élményekben 
– zárták a Drazsé muzsikusai. 

Soproni gyerekklipek Megnyílt  
az Akvárium
Akvárium címmel nyílt fotókiállítás a Torony 
Galériában. A tárlaton Herr József mintegy 
600 képét mutatja be a közönségnek egy 
különleges installáció formájában.

Herr József több év alatt össze-
gyűlt képeit rendezte össze a 
kiállításra. Az akvárium cím 
arra a fekete fólia háttérre utal, 
amin a fényképek helyet kap-
tak, ugyanis így olyanok az 
alkotások, mint az akvárium-
ban úszkáló kis halak. A tárla-
tot Sipos Ferenc, a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és AMI 
igazgatója, a Pendelyes Kultu-
rális Egyesület elnöke nyitotta 

meg. Közreműködött Varjaskéri 
Anita és Fajkusz Attila.

A Torony Galéria 2019-es 
évadának első kiállítása már-
cius 8-ig látogatható, hétfőtől 
csütörtökig 15–18 óra között. A 
megnyitón részt vett a város ré-
széről Tóth Éva önkormányzati 
képviselő is. A kiállítás Sopron 
önkormányzatának támogatá-
sával valósult meg.

Forrás: sopronmedia.hu 

Herr József fotóművész

A Drazsé zenekar tagjai: Tóthné Freivolt Nóra, Bartokos Botond, Kárpáti Péter, Bodoki Péter 
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Lengyel és osztrák sportolók is versenyeztek Sopronban

Barátság karatekupa

MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt vasárnap ren-
dezte meg a Sho-
tokan Tigrisek SE a 
Lengyel–Magyar Ba-
rátság Kupát.

Gáncs Krisztián, a szervező 
Shotokan Tigrisek SE elnöke 
elmondta: a Waclaw Felczak 
Alapítvány támogatásával 

létrejött rendezvény célja a 
lengyel–magyar baráti kap-
csolatok építése volt a fiatalok 
körében. Pénteken és szomba-
ton közös edzőtáborozás, csa-
patépítés és városnézés előzte 
meg a versenyt. Több mint 30 
lengyel fiatal élvezhette a sop-
roni programokat.

A vasárnapi versenyen az 
edzőtábor résztvevőihez oszt-
rákok is csatlakoztak. Össze-
sen 21 egyesület több mint 150 

versenyzője 440 egyéni és 17 
csapat kata formagyakorlat 
nevezést adott le. A Lengyel–
Magyar Barátság Kupán Sop-
ront két egyesület képviselte. 
A szervező Shotokan Tigrisek 
csapatában most főleg az után-
pótlás versenyzők kaptak szere-
pet: Kóródi Zsombor és Hende 
Dániel első, Halász Torda, Tát-
rai Dóra, Gáncs Nóra, valamint 
Réthy Lilla pedig második he-
lyen végzett. Bronzérmes lett 

Halász Kornél, Iváncsics Gábor, 
Vass Hunor, Tataru Denis, Hen-
de Dániel, Chapó László, Unger 
Ádám és Gergácz Péter.

A Bushido–Viadukt SE sop-
roni karatékái Balla Dániel irá-
nyításával három bronzérmet 
gyűjtöttek be: Szerelem Nikolett 
két alkalommal, valamint Szalai 
Kristóf léphettek dobogóra. 

A csapatversenyt az UTE nyer-
te meg az osztrák Frieways és a 
lengyel együttes előtt.

Rajtra kész  
az SC Sopron
PÁDER VILMOS 

Az előírt programnak megfelelően készül a 
március 3-i bajnoki rajtra az SC Sopron labda-
rúgócsapata. Ágoston Zsolt vezetőedző és a 
szakmai stáb nyolchetes kemény munkát vég-
zett a focistákkal.

– Jól sikerült a felkészülésünk, 
az időjárás kedvezően alakult, 
a csapaton belül a hangulat jó, 
a társaság sikerre éhes, jöhet 
a rajt – nyilatkozta lapunk-
nak Ágoston Zsolt vezetőedző.  
– Folytatni szeretnénk a tavaly 
elkezdett jó szereplésünket, 
nem nézzük a tabellát, úgy dol-
gozunk, hogy jól jöjjünk ki a 
bajnokság végén. A tavaszi sze-
zon sokkal nehezebb lesz, mivel 
mindenki ellenünk készül, vala-
mint több találkozót játszunk 
idegenben. Hét előkészítő 

mérkőzésen vagyunk túl, az 
akadályokat sikerrel vettük. 
Négy labdarúgó érkezett a csa-
patba: Varga Kevin,Varga Vik-
tor, Imre Szabolcs és Fényes 
Adorján, akik mind soproni 
kötődésűek.  Három játé-
kosunk távozott a keretből, 
Holltzmann Zoltán Hegykőre, 
Varga Gergő Beledre és Jéger 
Benjamin a SFAC csapatához. 
Az eddigi jó szereplésünk biz-
tosítja azt a nyugodt hátteret, 
hogy már most tudjuk építeni 
a következő év csapatát. 

Sport

Jól kezdtek a vitorlázók
Szép eredményeket értek el a Fertő tavi 
vitorlázók a spanyolországi XXX. Palamos 
Troophy optimist versenyen. 

Az egyszemélyes, legkisebb 
hajóosztály egyik legrangosabb 
és legkomolyabb mezőnyt fel-
vonultató megmérettetésén 
nem kevesebb, mint 529 fiatal 
vett részt. 

– Nagyon erős volt a mezőny, 
sok ország fiatal vitorlásai ver-
senyeztek egymással – mond-
ta el Domonkos Szilárd, a Fertő 
Tavi Vitorlás Szövetség elnö-
ke. – Nagy örömünkre szolgál, 
hogy Völler Hanna a legjobb 
eredményt érte el a magyar lá-
nyok közül, összesítésben pedig 
a 271. helyen zárt. Szintén kivá-
lóan szerepelt Jandl Rómeó, hi-
szen a 137. helyet szerezte meg 
a mezőnyben, a magyar fiúk kö-
zött pedig a 6. helyen végzett. 
Koch Péter újoncként vett részt 
a spanyolországi vitorlásverse-
nyen, az ő 333. helyezése is di-
cséretet érdemel.

A Fertő Tavi Vitorlás Szövet-
ség elnöke hozzátette: a helye-
zések azt mutatják, hogy kivá-
ló szakmai munka folyik a szö-
vetségnél Szalay Dániel edző 
vezetésével. 

Az optimist hajóosztályban 
minden évben a válogatóver-
seny-sorozat eredményei dön-
tenek arról, kik képviselhetik 
a világversenyeken a nemzeti 
színeket. A 3 külföldi, valamint 
3 hazai megmérettetésből álló 
sorozat februártól májusig tart. 
A nemzeti válogatottban 8 fiú, 
illetve 3 lány szerepel. A fertői 
versenyzők közül Völler Han-
na a közvetlen élvonalba tar-
tozik, Jandl Rómeó pedig stabil 
top 10-es versenyző, így kette-
jüknek van komoly esélye arra, 
hogy kivívják a vb-n, illetve az 
Eb-n való indulás jogát. A két 
esélyes fertői versenyző mellett 

még további 3–4 fiatal vitorlázó 
indul a válogatóverseny-soroza-
ton, elsősorban azért, hogy ta-
pasztalatot szerezzen a jövőbeni 

eredményes kvalifikációhoz.  
A világbajnokságot Antiquán, 
míg az Európa-bajnokságot 
Franciaországban rendezik.

Völler Hanna, Koch Péter és Jandl Rómeó 
is kiválóan szerepelt a spanyolországi 
vitorlásversenyen  

– Folytatni szeretnénk a tavaly elkezdett jó 
szereplésünket – nyilatkozta Ágoston Zsolt 
vezetőedző  FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

Futsal diákolimpia
Bronzérmet szerzett 
a futsal diákolimpia 
országos döntőjén a 
Fáy-iskola csapata. 

Zalaegerszegen rendezték meg 
a közelmúltban az V.–VI. össze-
vont korcsoportos futsal diáko-
limpia országos döntőjét, ahova 
399-ből a 20 legjobb csapat 
jutott be. Győr–Moson–Sopron 
megyét a Fáy csapata képviselte. 

A csoportmérkőzéseken szü-
letett három győzelemmel és 

egy döntetlennel már a legjobb 
nyolc közé került a csapat. Ke-
resztjátékban a szegediek le-
győzésével a legjobb négybe 
jutottak, de a fizikai fölényben 
lévő veszprémiektől vereséget 
szenvedtek. A helyi, zalaeger-
szegi csapattal a harmadik 
helyért vívott mérkőzésen a 
rendes játékidőben 0:0 lett az 
eredmény, majd büntetőrúgá-
sokkal sikerült megszerezni a 
dobogó harmadik helyét. A leg-
több gólt – nyolcat – Purt Patrik 
lőtte. A diákokat Finta Zoltán 

és Németh Norbert testnevelő 
tanárok készítették fel a ver-
senyre. A bravúros szereplés-
sel történelmi sikert értek el a 
diákok, hisz ilyen kiemelkedő 
sporteredmény még nem szü-
letett az intézmény fennállá-
sa óta. Felvételünk felső sorá-
ban Németh Norbert, Kiss Pé-
ter, Kulcsár Ábel, Vörös Tamás 
Barnabás, Majnovics Martin, 
Holzmann Patrik, Finta Zoltán, 
az alsó sorban Purt Patrik, Ha-
lász Márk, Vörös Péter  Bence, 
Bata Márk.

A Fáy-iskola bronzérmes csapata

A soproni megmérettetésen a helyi karatékák is sikeresen szerepeltek

Magyarországon is egyre többen sportolnak – mondta 
Lacza Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem docense az M1 
műsorában. A szakértő szerint a sport közérzetjavító ha-
tása sarkallja a többséget rendszeres mozgásra. – A be-
tegségektől való félelem kevésbé szerencsés motiváció, 
hiszen csökkenti a sportolás élvezetét – hangsúlyozta 
Lacza Gyöngyvér.  A szabadidősport jelentőségét a hoz-
zá kapcsolódó termékek és rendezvények, valamint az 
egészségtudatosság divatja is erősíti. Ugyanakkor egy-
re többen végeznek ülőmunkát, ezért az ajánlott test-
mozgás mennyisége várhatóan tovább nő a következő 
években. Gyermekeknek a szakember naponta legalább 
1 órányi sportolást javasol. Forrás: mti 

Egyre többen 
sportolnak
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A francia Bourges elleni negyeddöntőt Sopronban már-
cius 5-én kezdi a Sopron Basket csapata. Roberto Iniguez 
együttese óriási bravúrral legyőzte a Rigát, és idén ismét 
megszerezte a második helyet az Euroliga-csoportjában. 

A rigai mérkőzésen hamar bein-
dult a soproni támadógépezet: 
Duprée vezetésével ontották a 
pontokat a soproni hölgyek, 
két negyed után 48 pont állt a 
vendégcsapat neve mellett. Az 
előnyt végig megőrizte az Ini-
guez csapat, és biztosan nyerte 
a találkozót. A végeredmény: 
TTT Riga – Sopron Basket: 71–79. 
A slusszpoén pedig ekkor követ-
kezett: a francia Carolo Basket 
hosszabbítás után legyőzte 
a Fenerbahce együttesét, így 
idén is sikerült azt a hatalmas 
bravúrt véghezvinni, hogy a 

bombaerős Euroligában a cso-
port második helyén végzett 
a soproni csapat. Roberto Ini-
guez együttese a francia Bour-
ges elleni (két győzelemig tartó) 
negyeddöntőt pályaelőnyből 
kezdheti március 5-én, majd 
március 8-án Bourges-ban csap-
nak össze a csapatok. Szükség 
esetén Sopronban rendezik 
március 13-án a harmadik mér-
kőzést. A Sopron Basket PEAC-
Pécs elleni bajnokiját március 
26-ra halasztották.

– Nagyon kiegyenlített cso-
portot hagytunk magunk 

mögött, nehéz mérkőzések-
kel – összegzett a vezetőedző.  
– Rettentő büszke vagyok a má-
sodik helyre, ahol végeztünk! A 
nehéz pillanatokban sem adtuk 
fel, hittünk magunkban, mér-
kőzésről mérkőzésre haladtunk, 
és ez meghozta a gyümölcsét. 
Nagyon örültem a rigai meccs 
után, amikor megtudtam, hogy 
másodikak lettünk, de azt kell 
mondanom, igazán nincs nagy 
különbség a második és a har-
madik hely között. A lényeg az 
volt, hogy elkerüljük a negye-
dik helyet, ezáltal a címvédő 

Jekatyerinburgot. Nem tudom, 
mennyi előnyt hoz összessé-
gében a hazai pálya, sokszor 
ugyanis az az érzésem, hogy 
idegenben jobb teljesítményre 
vagyunk képesek, mint itthon. 
Nem visznek el minket az érzel-
meink, mint itthon, igaz, így vi-
szont számíthatunk a közönsé-
günk támogatására. 

Kupadöntő rossz 
időpontban
Csütörtöktől a Magyar Kupa 
döntőjét rendezik meg a női 
kosárlabdában. Természete-
sen a nyolcas finálé résztve-
vője a már alapszakasz-győz-
tesnek számító Sopron Basket 
is. Roberto Iniguez vezetőedző 
azonban nem ért egyet a rende-
zés időpontjával.

– Ha én hozhattam volna meg 
a döntést a Magyar Kupával 

kapcsolatban, akkor az lett vol-
na, hogy nem megyünk el – 
mondta Roberto Iniguez. – Nem 
akarom kinyírni a csapatot egy 
háromnapos sorozattal, majd 
nekivágni három nap múlva az 
Euroliga rájátszásnak. Aki azt 
gondolja, hogy egy ilyen torna 
után, egy nap pihenővel, majd 
egy edzéssel fel lehet készülni 
a Bourges elleni párharcra, an-
nak fogalma sincs az Euroliga 
szintjéről, de magáról a kosár-
labdáról se! Mint edző nekem 
a csapatot és a játékosokat kell 
néznem, nem tehetem meg, 
hogy kizsigerelem őket. 

A tréner hozzátette: a Bourges 
egy nagy tradícióval rendelkező 
klub, tehetséges, erős, fantaszti-
kusan támadó csapattal, amely 
ellen nagyon nehéz dolguk lesz, 
így viszont nem adottak a felté-
telek a megfelelő felkészüléshez. 

– Vannak, akik azt mondják, 
hogy kapjunk ki az első meccsen 
a Győr ellen, és akkor ennyi volt, 
lehet készülni az Euroligára – 
tette hozzá Roberto Iniguez. – 51 
évesen azt várják el tőlem, hogy 
feladjak egy mérkőzést? Hogy 
becsapjam az embereket? Min-
den mérkőzés előtt elmondom 
a játékosaimnak, hogy tisztel-
nünk kell az ellenfelet, bárki is 
legyen az, és minden embert, aki 
kijön a mérkőzéseinkre, aki je-
gyet vált azért, hogy lásson min-
ket. Jelen pillanatban komolyan 
nem tudom, mitévők legyünk. 
Beszélgetünk a helyzetről a játé-
kosokkal, kikérem az ő vélemé-
nyüket, meglátásaikat is, hiszen 
ők is érintettek, ez róluk is szól. 
Nem maradhatunk távol a tor-
nától, de azt nem tudom elfo-
gadni, hogy ilyen helyzetbe so-
dorták a klubot és a játékosokat. 

LELÁTÓ

Kosárlabda
Február 27., szerda 
19 óra, Krasznai-
sportcsarnok
SMAFC – Concordia 
Motax KC Pápa

Március 4., hétfő  
8 óra, Deák téri iskola
Fiú diákolimpia 
körzeti döntő

Jeges verseny
Február 28., csütörtök 
13 óra, soproni 
műjégpálya
Városi jeges 
ügyességi verseny

Teke
Március 2., szombat 
14 óra, Győri 
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Pápai Vasas SE
Március 3., vasárnap 
10 óra, Győri 
úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– TK Resznek

Túra
Március 2., szombat 
18.30 óra,  
Csik Ferenc uszoda
Éjszakai csalá-
di mini túra

› Az FC Radír csapata nyerte  
a téli teremlabdarúgó tornát

PÁDER VILMOS

A hétvé-
gén befe-
jeződött 
a téli te-

remlabdarúgó tor-
na a Krasznai Ferenc 
Sportcsarnokban. 

A két hónapig tartó eseményen 
izgalmas, látványos jelenete-
ket, küzdelmes mérkőzéseket, 
alkalmanként sportszerűtlen, 
félbeszakadt összecsapásokat 
láthattak a nézők. A torna egé-
szére azonban a sportszerűség 
volt jellemző. A legsportszerűbb 
csapat címet a JGB Muki együt-
tese érdemelte ki. Több alkalom-
mal létszámhiánnyal küzdöt-
tek, de mindig végigjátszották 
a mérkőzéseket. A felső ág har-
madik helyéért folyó harcban 
azonban végleg „elfogytak”, a 
Sörültek együttese 9:0 arányú 
vereséget mért rájuk.

Az alsó ági döntőt a Next FC 
és a Tequila csapata játszotta.  

A rendes játékidő 1:1-es dön-
tetlennel zárult, majd bün-
tetőrúgásokkal 4:3-ra győzött 
a Tequila.

A felső ági döntő is hasonló 
izgalmakkal zárult a Gigant és 
az FC Radír között. A nagyiramú, 
látványos találkozó a rendes já-
tékidőben 2:2-es döntetlennel 
zárult.  Büntetőrúgásokkal dön-
tötték el a kupa sorsát, az FC Ra-
dír 2:1 arányban győzött és hó-
dította el a téli kupát.

„Nem adtuk fel, hittünk magunkban, mérkőzésről mérkőzésre haladtunk”

Megvan a második hely!

Sport

RÖVIDEN

Elismerték  
a soproni bírókat 

Kiválóan sikerült a sop-
roni labdarúgó játékve-
zetők évadzáró-évad-
nyitó rendezvénye. Az 
eseményen megjelent 
dr. Deák Ferenc az MLSZ 
megyei játékvezetői bi-
zottságának alelnöke, 
aki elismerően szólt az 
elmúlt évi fejlődésről, 
rendkívül pozitívnak 
értékelte a játékveze-
tői létszám növekedé-
sét, majd vándorserle-
geket adott át az elmúlt 
év legjobb bíróinak.

Gyaloglóklub
Február 28-án újra in-
dul a Soproni Gyalogló 
Idős klub. Minden csü-
törtökön 10 órakor a Lö-
vér Szálló buszforduló-
jából, minden szomba-
ton 10 órakor a Deák 
térről (a Deák vendéglő-
vel szemben) indulnak a 
séták. A szervezők várják 
a régi és az új társakat 
is, akik szívesen gyalo-
golnak egészségük kar-
bantartása és a társasági 
programok miatt.

›

A Sopron Basket óriási bravúrt ért el, ismét második helyen végzett csoportjában, így pályaelőnyből kezdheti március 5-én a rájátszást az Euroligában. Felvételünkön 
a csapat és a lelkes soproni szurkolók Rigában a győztes mérkőzés után. FOTÓ: SOPRON BASKET

Befejeződött a két hónapon át tartó téli 
teremtorna FOTÓ: NÉMETH PÉTER

EREDMÉNYEK
A felső ágon 1. helyezett 
az FC Radír, 2. a Gigant, 3. 
a Sörültek csapata, 4. he-
lyen végzett a JGB Muki. A 
felső ági gólkirály Mozso-
lits Szabolcs lett (Gigant) 
10 góllal. Az alsó ági küz-
delmeket a Tequila nyerte, 
ezüstérmes lett a Next FC, 
3. a Sportsöröző, 4. pedig 
az EPK csapata. Alsó ágon 
Galgóczi Ernőt (Sportsörö-
ző) választották gólkirálynak 
10 góllal. 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Míg gyerekek 
vagyunk, úgy 

hisszük, hogy ha 
felnövünk, nem 
leszünk többé 

sebezhetőek. De 
felnőni annyit tesz, 
hogy elfogadjuk a 
sebezhetőséget. 
Az élet maga a 
sebezhetőség.” 

Madeleine L’engle  
(amerikai író)

KÖNYVAJÁNLÓ

Madeleine 
L’engle: 
Időcsavar

Egy sötét, viharos éjszakán 
éjféltájban meghökkentő 
külsejű, hóbortos ruháza-
tú látogató jelenik meg a 
Murry család rozoga há-
zában: ott találja a kamasz 
Meget, kisöccsét, Charles 
Wallace-t és édesanyjukat. 
Murry apuka az ötödik di-
menzióban való időuta-
zás lehetőségét kutatta, 
amikor úgy két évvel ez-
előtt nyoma veszett. A fur-
csa látogató váratlan – és 
csöppet sem veszélytelen! 
– kalandra szólítja a gye-
rekeket. Megre, öccsére, 
valamint barátjukra, Cal-
vinre vár a feladat, hogy 
megkeressék az eltűnt tu-
dóst. Varázslatos, galaxi-
sokon át vezető mentőex-
pedíciójuk során nem várt 
ellenséggel találják szem-
ben magukat.

›

140 évvel ezelőtt, 1879. feb-
ruár 20-án született Hideg-
ségen Balogh-Kovács Sán-
dor, Sopron nagyérdemű fő-
mérnöke, a mérnöki hivatal 
vezetője, műszaki főtaná-
csos. Sopronban hunyt el 
1962. augusztus 27-én.

100 évvel ezelőtt, 1919. 
február 20-án költözött 
Sopronba a selmecbá-
nyai Bányászati és Erdésze-
ti Akadémia.

95 évvel ezelőtt, 1924. feb-
ruár 18-án született Buda-
pesten Nagypál Judit épí-
tész, a soproni műem-
lék-rekonstrukciók tevékeny 
részese. Budapesten hunyt 
el 1980. december 4-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes adatbá-
ziásból (www.szivk.hu) közöl 
részleteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A résztvevők levelet is írtak egy képzeletbeli drogfüggő szerettüknek

Győztek a Tudásfüggők

Iskolafejlesztés  
a Fenyő téren  Az úti cél: Kazany

Hírek a Roth-iskolából

A tisztább erdőkért

MADARÁSZ RÉKA

Drogkép – Másképp címmel inter-
aktív vetélkedősorozatot rendeztek 
a Soproni Széchenyi István Gim-
náziumban. A győztes a 9.a osztály 

Tudásfüggők nevű csapata lett. 

Egy pályázat keretében három 
éven keresztül szerveznek 
drogprevenciós vetélkedőket 
a Soproni Széchenyi István 
Gimnáziumban. – A nemzet-
közi drogstratégia célkitűzése-
ivel összhangban szeretnénk 

esélyt teremteni arra, hogy a 
fiatalok képessé válhassanak 
egy produktív életvitel kiala-
kítására és a drogok visszauta-
sítására – tudtuk meg Sámson 
Tímea szociális szakembertől, 
aki Bertalan Évával és Tengerdi 

Ágnessel közösen szervezi a 
vetélkedősorozatot. – Azzal 
próbálunk segíteni a diákok-
nak, hogy lehetőséget terem-
tünk a szabadidő hasznos eltöl-
tésére, a droghasználat helyett 
más magatartásformák megis-
merésére és a tudatos választás 
megtanulására.

Összesen négy fordulóban, 
fordulónként három-három 
feladatot kaptak a tanulók, 
melyek közül több alapos ku-
tatómunkát igényelt. A felada-
tok között volt plakát- és posz-
terkészítés a függőségekről; 

reklámfilmben kellett meg-
fogalmazniuk, hogy milyen 
szabadidős tevékenységeket 
lehet választani a drogok he-
lyett; a résztvevők levelet írtak 
egy képzeletbeli függő szeret-
tüknek stb.

– Azért neveztünk be a ver-
senyre, mert úgy látjuk, hogy 
a mi generációnk különösen 
érintett a függőségek témakö-
rében, és szerettünk volna töb-
bet megtudni ezekről – mesélte 
Kerékgyártó Imre, a győztes fiú-
csapat egyik tagja. – A felada-
tok többsége azért volt hasznos, 

mert személyiségünket, önis-
meretünket is fejlesztette.

A verseny döntőjén változa-
tos feladványok várták a diáko-
kat. Biczó Dániel bravúros szó-
noklatban fejtette ki, mennyire 
fontos lenne, hogy a prevenciót 
minél fiatalabb korban elkezd-
jék, ugyanis például amikor már 
egy fél osztály rendelkezik sze-
mélyes tapasztalatokkal a szer-
használatot illetően, egy kicsit 
késő. A megelőzés érdekében 
elengedhetetlen, hogy a szülők 
és az iskolában dolgozók is fog-
lalkozzanak a problémával.

PLUZSIK TAMÁS

Befejeződtek az ener-
getikai fejlesztések a 
Soproni Német Nem-
zetiségi Általános 
Iskolában: hőszigetel-
ték a tornatermet, új 
radiátorokat építettek 
be, valamint nyílászá-
rókat is cseréltek.

– Egy korábbi elhatározásunk 
szerint, függetlenül attól, hogy 
az intézmény önkormányzati 
fennatartású-e, megkezdtük és 
végig is visszük az energetikai 
fejlesztéseket – mondta a Fenyő 
téri iskolában dr. Fodor Tamás 
polgármester. – A Soproni 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában többek között a tor-
naterem hőszigetelését oldot-
ták meg, kicserélték a radiáto-
rokat, valamint a régi és az új 
épületrészt összekötő folyosó 
korszerűtlen, acélszerkezetű 

homlokzati nyílászáróit három-
rétegű, hőszigetelő üvegezés-
sel ellátott műanyagra cserél-
ték ki. Mindez azért fontos, mert 
ezeknek az intézményeknek a 
fenntartási költéségben a fűtés 
jelentős tételt jelent, így a felújí-
tás hatására az iskola nagyobb 
összeget tud megtakarítani. 

– Már most érezzük a fejlesz-
tés jótékony hatásait, hiszen a 
folyosó melegebb lett, így való-
ban a gyermekek életterévé vált 
– tette hozzá Tormáné Bakody 
Noémi, az iskola igazgatója.

A munkákat a kormánynak, 
az Európai Uniónak és a város 
önkormányzatának támogatá-
sával több mint 63 millió forint-
ból valósították meg. Az iskola 
bejárásán részt vett Mágel Ágost 
önkormányzati képviselő, a vá-
rosfejlesztési bizottság elnöke 
is. A kivitelező arról is beszámolt 
a helyszínen, hogy az iskola-
épület lábazatának szigetelése 
is folyamatban van, és ehhez 
kapcsolódóan a járdafelületek 
javítására is sort kerítenek.

A soproni Roth-iskola diákjai 
is versenyben vannak a World-
Skills döntőjébe jutásért. A 
közelmúltban rendezték meg az 
asztalos világbajnokság magyar-
országi előválogatóját, amelyre 
a soproni iskola is benevezte 
három hallgatóját. A megmé-
rettetésen egy bükkfa keretszer-
kezetet kellett elkészíteni hat 
óra alatt. A 20 fős mezőnyből 
öt középiskolás jutott tovább a 
magyar döntőbe, közülük ket-
ten a Roth-ot képviselik. Az első 
helyet Fekete Martin, a negyedi-
ket pedig Sajtos Dániel szerezte 
meg, felkészítő tanáruk Viasz-
Kádi Tibor volt. Lapzártánk után 
tartották a verseny hazai döntő-
jét, amelynek nyertese képvi-
selheti Magyarországot augusz-
tus 22–27. között az oroszor-
szági Kazanyban a World Skills 
versenyen. 

Több tucat zsáknyi hulladé-
kot szedtek össze a Roth-is-
kola diákjai a soproni erdőben. 
Tepsi, műanyag palack és cipő 
is került a zsákokba, de jócskán 
találtak veszélyes anyagokat is. 
Az iskola a TAEG Zrt.-vel és az 
önkormányzattal karöltve min-
den évben szervez hasonló akci-
ókat. Ezúttal a 13. környezetvé-
delmi technikus osztály tanulói 
gyűjtötték a szemetet. 

– Egy környezetvédelmi tech-
nikusnak fontos feladata, hogy 
részt vegyen az ilyen szemlélet-
formáló tevékenységben – emel-
te ki Hoczek László igazgató.  
Forrás: sopronmedia.hu

Soproni fiatalok

A Tudásfüggők csapata (jobbra) élvezte a vetélkedő feladatait, végül ők bizonyultak a legjobbnak a döntő 8 résztvevője közül  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Sikeres a két tanítási nyelvű képzés
Mind a 14 német szakos fáys diák sikeresen szerepelt a B2 
szintű ÖSD nyelvvizsgán. Az angolos csoportban 8-ból 
6 az arány. Idén 11. osztályosok azok a diákok, akik első-
ként kezdték tanulmányaikat a Fáy két tanítási nyelvű kép-
zésén. – Diákjaink az előkészítő év végén küszöbvizsgát 
tesznek, majd különböző tantárgyakat idegen nyelven ta-
nulnak – tudtuk meg Ujvári Szilvia német szakos tanártól. 
Minden év végén írásbeli vagy szóbeli vizsgán kell meg-
felelniük. A 11. ismét küszöbév, az esedékes vizsgát azon-
ban kiváltották a nyelvvizsgával. A diákok a képzés végén 
emelt szintű érettségit tesznek a választott nyelvből, és 
az adott nyelven érettségiznek bizonyos tantárgyakból. 

›
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NINCS OLYAN,  
AMI MINDENT  

MEGMUTAT

A tudomány és ennek révén 
(is) világunk gyors tempó-
ban változik. Néha már ne-
héz felfogni ennek a sebes-
ségét. Viszont még mindig 
nincs olyan vizsgálati mód-
szer, ami egészségünk egé-
széről egy lépésben pontos 
képet adna, sőt.... Sőt, még 
olyan sincs, ami egy-egy 
szervrendszerünk állapotá-
ról átfogó véleménnyel szol-
gálna. Túl összetett, bonyo-
lult az emberi szervezet.
Így hát ne is dőljön be az „ez 
mindent megmutat” csábító 
ígéretének, mert nincs ilyen. 

Mindig egyénre kell szabni 
a vizsgálatok lépcsőit, és ál-
talában lépésről lépésre kell 
haladni a térképezésben. Ez-
zel egy mozaikképhez ha-
sonlatosan már megfelelő 
élességű kép (mely sosem 
tökéletesen teljes) nyerhe-
tő aktuális helyzetünkről. 
Így azonban már eldönthe-
tő, hogy van-e teendőnk ön-
magunkkal, és ha igen, az is, 
hogy mi is az.
Valahol ez az orvoslás 
művészete.
 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

FEBRUÁR 27. – MÁRCIUS 5.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-köz-
pont (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 13-i rejtvényünk megfejtése: Pély Barna Blue Heart lemezbemutató. Szerencsés megfejtőnk: Horváth Ilona, 
Sopron, Jegenye sor. 

KERESZT-
REJTVÉNY

Február 27., 
szerda 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Február 28., 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Március 1., 
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár 
 Béke u. 13., 

99/523–232

Március 2., 
szombat

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Március 3., 
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Március 4., 
hétfő

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Március 5., 
kedd

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220 

Ezúttal Széchenyi István 
nyomába eredhetnek a Sop-
roni Gyorstalpaló résztvevői 
március 31-én délután há-
rom órától a Liszt-központ 
elől. A városjáró sorozat-
ban hivatásos vagy felkért 
idegenvezetők kalauzolják 
az érdeklődőket: legyenek 
bár született soproniak, új-
kori városlakók vagy éppen 
itt pihenő vendégek. A 60–
90 perces séták minden 

hónapban más-más érde-
kes helyet vagy témát járnak 
körül, így a törzsvendé-
gek élő útikönyvként is-
merhetik meg Sopront. 
A márciusi séta a leg-
nagyobb magyar, Szé-
chenyi István nyomá-
ba ered a belvárosban.  
A szakértő vezető ez-
úttal dr. Tóth Imre, a 
Soproni Múzeum igaz-
gatója lesz.

Széchenyi István nyomában

Dr. Tóth Imre

A Soproni Gyorstalpaló városjáró sorozat nagyon népszerű a helyi lakosok és a turisták körében is

Schumann & Sosztakovics 
címmel a Nemzeti Filharmo-
nikusok vezető karmesteré-
vel, Hamar Zsolttal koncer-
tezik a Győri Filharmonikus 
Zenekar Sopronban, a Liszt 
Ferenc Kulturális Központ-
ban március elsején, pénte-
ken este hét órakor.
A rangos előadók Schu-
mann 1841-ben komponált 

háromtételes zenekari darab-
ját és a IV. szimfóniát szólal-
tatják meg a Liszt-bérlet kere-
tében. A két Schumann-darab 
között Sosztakovics egyszer-
re briliáns humorú és megin-
dítóan lírai II. zongoraverse-
nye csendül fel az új magyar 
zongoristanemzedék kivéte-
les tehetségű fiatal művésze, 
Ránki Fülöp előadásában.

Hamar Zsolt és Ránki Fülöp Sopronban

Hamar Zsolt Ránki Fülöp
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Pápai Joci és Az én apám című felvétele nyerte A 
Dal 2019 című showműsort, ezzel pedig indulási 
jogot szerzett az Eurovíziós Dalfesztiválra. A máju-
si versenyen 42 ország képviselője vesz részt, Pá-
pai Joci a május 14-i első elődöntőben lép majd 
színpadra.

A Dal 2019 című verseny 
döntőjébe a The Midd-
letonz jutott a Roses című 
dallal, Oláh Gergő a Hoz-
zád bújnék című számmal, 
Nagy Bogi a Holnappal, a 
Fatal Error a Kulccsal, Pá-
pai Joci Az én apám című 
dallal, Szekér Gergő a Ma-
dár, repülj!-jel, az Acoustic 
Planet a Nyári záporral, va-
lamint Vavra Bence a Szót-
lanság című szerzeménnyel.
A finalisták produkciói után 
a szakmai zsűri tagjai egyen-
ként 4, 6, 8 és 10 pontot ad-
tak az általuk legjobbnak 

tartott négy dalnak. Az így 
négyre szűkített mezőny-
ből Pápai Joci, az Acoustic 
Planet, Vavra Bence és Nagy 
Bogi száma közül a tévéné-
zők választották ki a nyer-
test. A legtöbb szavazatot 
Pápai Joci kapta, így Az én 
apám lett Magyarország leg-
jobb dala és ő képviselheti 
az országot az Eurovíziós 
Dalfesztiválon május 14. és 
18. között Tel-Avivban. Az 
én apám lett a 2019-es Pe-
tőfi Zenei Díj Az év dala ka-
tegória nyertese is, a díjat az 
adásban Lobenwein Norbert 

adta át. Pápai Joci A Dal tör-
ténetében az első előadó, 
akinek kétszer sikerült meg-
nyernie a válogatót, hiszen 
két évvel ezelőtt Origo című 
felvételével már győzött és 
képviselte az országot az 
Eurovíziós Dalfesztiválon, 
ahol 8. lett.
Az előadó tizenöt éve szere-
pel zeneszerzőként és szö-
vegíróként is a hazai köny-
nyűzenei színtéren. Mostani 
győztes dalát, Az én apámat 
Molnár Ferenc Caramellel 
közösen írta. Mint a döntő-
ben elmondta, a dal a szere-
tetről szól. – A műsor bebizo-
nyította, hogy nem rétegze-
ne, amit csinálok. Köszönöm 
az országnak, Caramelnek, 
az apámnak, aki a legna-
gyobb ember, akit ismerek! 
– fogalmazott Pápai Joci. 
Forrás: mti

Ismét Pápai Joci az Eurovízión

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

sarok

Kezdődik a nagyböjt! 
MADARÁSZ RÉKA

Egyesek vallási megfonto-
lásból, mások az egészséges 
életmód jegyében a tavaszt 
böjttel kezdik. Mint az élet 
minden területén, itt sem 
szabad túlzásokba esnünk.
A nagyböjt a keresztény kö-
zösségekben a húsvét előt-
ti negyvennapos előké-
születi, bűnbánati időszak, 
amely hamvazószerdával – 
idén március 6. – kezdődik. 
A böjt kifejezés általános-
ságban az evéstől, ivástól 
vagy valamilyen tevékeny-
ségtől való tartózkodást je-
lent. Ha evésre vonatko-
zik, orvosi szempontból az 
utolsó étkezés után 16 órá-
val indul. 
– A böjt lehet részleges vagy 
teljes, attól függően, hogy 
csak bizonyos fajta ételeket 
vagy minden ételt és italt 
megvonunk-e magunktól – 

tudtuk meg Hodvogner Ka-
talin dietetikustól. – A tel-
jesböjt- és a léböjt-kúrák 
egészségügyi szempont-
ból nem javasoltak. Elő-
nyös hatásukat igazoló ku-
tatási eredmények nincse-
nek, viszont kimerültséget, 
szédülést okozhatnak. A 
testsúlycsökkentő célzat-
tal alkalmazott sorozatos 
böjti kúrák jojóeffektushoz 
vezethetnek.
A szakember szerint té-
ves feltételezés, hogy ezek 
a drasztikus módszerek 
megtisztítják a szervezetet, 

és eltávolítják a mérgeket. 
Éppen ellenkezőleg: olyan 
anyagcsere-bomlástermé-
kek keletkezhetnek, ame-
lyek megterhelik például a 
vesét. A vallási indíttatásból 
tartott részleges böjtök jó-
tékony hatása is inkább a 
túlzott táplálék-felvétel el-
kerülése révén érvénye-
sül. Ami viszont vitathatat-
lan: a böjt spirituális hatása. 
– A böjt közelebb visz ön-
magamhoz, a sebeimhez, 
és meggyógyítja azokat. A 
meggyógyult sebeimből 
pedig már tudok építkezni – 
vallja Feller Adrienne szép-
ségterapeuta, aki sok éve 
gyakorolja a böjtöt testi és 
lelki problémák elengedése 
céljából. A böjt lecsendesí-
ti az elmét, befelé fordulás-
ra, kitartásra, önfegyelem-
re késztet, erősíti az akara-
terőt – hogy csak néhányat 
említsünk az előnyei közül.

Hodvogner Katalin

Videoklip a „Mondd, látom még őt valaha?” felvételhez 

Szerelmes Zséda dal
KÓCZÁN 

BÁLINT 

Miközben 
gőzerő-
vel dolgo-

zik legújabb lemezén, 
szerelmes megle-
petéssel kedveske-
dett Zséda. A csinos 
énekesnő egy érzel-
mes dal újraértel-
mezett verziójával 
jelentkezett.

Vadonatúj klippel csábít Zséda! 
A popdíva egy korábbi mester-
művét dolgozta át, a „Mondd, 
látom még őt valaha?” című 
szerzemény a 2016-ban megje-
lent Kémia című albumán volt 
először hallható. 

– Bár már javában dolgo-
zunk a következő lemezemen, 
úgy éreztem, ez a dal „benne 
maradt” a Kémia albumban – 
nyilatkozta a dekoratív énekes-
nő, aki a kisfilmet pont Valen-
tin-napra időzítette és azóta 

már több tízezren látták. – Mivel 
a közönség egyik nagy kedven-
céről van szó, úgy gondoltuk, re-
mek meglepetés lehet, ha még 
ezt a klipet elkészítjük.

A szám kiválóan vegyíti a 
soul, a blues és a pop zenei 

stílusok elemeit. A dal egy-
ben Létray Ákos egykori szer-
zeményének újraértelmezése, 
amelynek szövegét a nemrégi-
ben gyerekalbummal jelentkező 
Major Eszter írta még a 2000-es 
évek közepén.

RÖVIDEN

Hallat magáról 
a dance díva!

Sam Feldt egy bol-
dog és reményteli bal-
ladával tért vissza, amit 
Kate Ryan mély vokálja-
ival tesz teljessé. A Gold 
az énekesnő első kop-
rodukciója az Avicii-vel 
közös, „Run Away” című 
track óta. A dance díva 
Feldt hangzásvilágá-
ba a Show Me Love 
című dal hallatán ha-
barodott bele. Sam el-
mondása szerint na-
gyon büszke arra, aho-
gyan saját, természetes 
hatást keltő elektronikus 
hangzásvilága keveredik 
Kate nyugtató, már-már 
„misztikus” hangjával.

› Jótékony sztárok
Vietorisz Áron gyógyulásáért 
összefognak a magyar sztárok. 
Súlyos betegségben szenved a 
14 éves focista. 

Karácsony másnapján közöl-
ték a családdal: az orvosok leuké-
miát diagnosztizáltak. A Debre-
cen DLA U14-es csapatát erősítő 
kisfiú felépüléséért jótékonysá-
gi álarcosbálon gyűjtenek pénzt. 

LL Junior, Varga Viktor, Fehérvá-
ri Gábor Alfréd „Freddie”, Anto-
nyo, Mardoll és Burai Krisztián 
is fellép az Áron tiszteletére ren-
dezendő gálaeseményen feb-
ruár 28-án.

A négytagú család Debrecen-
ben él albérletben, egy kis pa-
nellakásban. A szülőknek már-
ciusig meg kell teremteniük a 
lakásban a steril körülménye-
ket, hogy Áron hazatérhessen a 
kezelések után. Ez az átalakítás 
komoly anyagi megterheléssel 
jár, hiszen az édesapa elvesztet-
te a munkáját, így a család segít-
ségre szorul. 

Február 28-án a Story Buda-
pestben mindannyian Áron 
gyógyulásáért zenélnek, tán-
colnak és énekelnek.

A maláj tigris 
nálunk járt
Kabir Bedi a Guido & Mau-
rizio De Angelis filmzenei 
koncert sztárvendégeként 
Magyarországra látoga-
tott. A maláj tigris a Fővá-
rosi Állatkertben is tiszte-
letét tette, hogy egy igazi 
hím tigrist örökbe fogad-
jon. 1984-ben húszezren 
várták az indiai származású 
színészt a Skálánál, aki az 
1971-ben készült hatrészes 
Sandokan – A maláj tigris 
című tévésorozat után lett 
világsztár. Ismertebb mo-
zifilmjei még A bagdadi 
tolvaj, a 007-es ügynök.

Fehérvári Gábor 
Alfréd „Freddie” 

Vietorisz Áronért 
összefogtak a sztárok
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