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Újabb kislemez jelent meg Shakira tizen
egyedik albumáról, az El Do ra dó ról. 
A csinos énekesnő Trap című felvételét 
hamar megszerették a rajongók, csak 
a Spotify oldalán több mint 14 millió 
megtekintést gyűjtött pár hét alatt. 
Shakira új albuma egyébként 
A legjobb latin pop album kate
góriában jelölt volt az idei Gram
mydíjátadón. Az énekesnő euró
pai turnéját pedig június 3án kezdi 
meg  Hamburgban.

Egyértelmű 
közös akaratMagyarország vonzó

Sopron és a Fertő-táj turizmusáról 
egyeztettek a szakemberek

Nagy sikerrel mutatta be az Ármány&szerelem című rockzenés játékot szombaton a Petőfi Színház. 
Millerné szerepében Szőcs Erikával (középen) találkozhatunk. FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Színház a színházban

Színpadon a bajnokok
A város köszöntötte legjobb sportolóit – hétvégén tartották a 29. 
sportgálát. Három kategóriában adtak át díjakat, de színpadra szó
lították a diákolimpián első három helyen végzett sportolókat is.

Shakira latin 
szívtipróval

Sarkvidéki tavasz 
február végén

Éjjel mínusz 12 Celsiusfok, napokon át tartó 
havazás, fagyos szél – február végén már 
melegedni szokott az idő, az idei tél azonban 
mintha „összekeverte” volna a hónapokat. 

– Ma Magyarország jó-
val erősebb, mint 2010-
ben, de a fenyegetett-
ségünk is lényegesen 
nagyobb. Elszántak va-
gyunk abban, hogy a 
magyarok érdekeit meg 
kell védeni.  A nem szű-
nő népvándorlás veszé-
lyezteti eredményein-
ket, otthonainkat, min-
dennapjaink nyugalmát, 
kultúránkat és Euró-
pát is – mondotta Firtl 
Mátyás, aki a migráns-
válság kérdéskörének 
egyik legszakava-
tottabb ismerője.
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Az utóbbi napokban 
havazás és az utakra 
lefagyó jégréteg 
megnehezíti a köz
lekedést. Megfelelő 
sebességválasztással 
és a kocsi letakarítá
sával sokat tehetünk 
magunk és mások 
biztonságáért.

Február utolsó napjaiban elő-
ször havazás, majd szélsősége-
sen hideg időjárás érte el Sopron 

térségét, ezek a tényezők pedig 
általában nem kedveznek a köz-
lekedés biztonságának. – Érde-
mes a zord időben jobban odafi-
gyelni, ha autóba ülünk. Az idő-
járással összefüggésben súlyos 
baleset nem történt, de a gyalo-
gosgázolások gyakoriak – tudtuk 
meg Kovács Miklós rendőr alez-
redestől, a Soproni Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetőjétől. – A leg-
fontosabb, hogy a gépkocsi szél-
védőjéről, ablakairól kötelező 
letakarítani a rárakódott havat, 
ugyanis az általa kialakuló holt-
tér éppen kitakarhatja a járdá-
ról lelépő gyalogost, és ebben 

az esetben a sofőrt terheli a fele-
lősség. Szintén fontos tényező 
a megfelelő követési távolság 
betartása és az óvatos előzés. 
Az utat borító hókása vagy jég 
jelentősen megnöveli a féktá-
volságot, illetve megcsúszhat 
rajta a jármű.

Ezekben a napokban a gyalo-
gosoknak is fokozottan körül-
tekintőnek kell lenniük. – Csak 
akkor lépjünk le az úttestre egy 
kijelölt gyalogos átkelőhely-
nél, ha éppen nem jön semmi, 
vagy az ott közlekedő autók 
már megálltak, hogy áten-
gedjenek minket! – javasolta 
Kovács Miklós.

Takarítsa le a kocsit!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Bánfalvi közösségkovácsoló rendezvények

Téltemetés kiszebábúval
BERTHA ÁGNES

A kisze
bábú vízre 
tevésé
vel tartott 

jelképes téltemetőt a 
Bánfalvi Hagyomány
teremő Egyesület. 
A frissen alakult cso
portosulás célja a 
bánfalvi hagyomá
nyok őrzése, fenntar
tása, újak teremtése.

Az őszi tökös gesztenyefesztivál, 
a Mikulás-ünnepség, az adventi 
délután után az idei évet is csa-
ládi rendezvénnyel indította a 
Bánfalvi Hagyományteremtő 
Egyesület – tudtuk meg Kőfalvi 
Juliannától, az egyesület elnöké-
től. A bizakodó bánfalviak feb-
ruár közepén igyekeztek „elte-
metni” a telet, családok apraja 
és nagyja farsangi jelmezben 
vonult körbe a faluban, majd a 
Hajnal téren a kiszebábot vízre 
helyezték, jelképezve, hogy elég 
volt a télből.

Az egyesület a programok 
mellett szervezi a tavaszi gyűj-
tést is: húsvétra a Tómalom 
utcai gyermekotthonnak sze-
retnének adományt átadni. 
A jótékony akciót már karácsony 
előtt is megtartották, annyi ado-
mányt, ruhát, játékot, édességet 
gyűjtöttek össze a bánfalviak, 

hogy – egy-egy cipősdoboz jel-
képes átadásával az adventi ren-
dezvényen – támogatni tudták 
a Doborjáni-iskola kollégiumát, 
az anyák és gyermekek átmeneti 
otthonát és a Tómalom utcai 
gyermekotthont. 

Az egyesület eddig rendezvé-
nyei annyira sikeresek voltak, 
hogy nemcsak szép számmal 
érkeztek Sopronból is látoga-
tók, de mindig összegyűlt annyi 

anyagi adomány is, hogy az 
újabb eseményt megszervezzék 
belőle. A következő rendezvé-
nyüket április–májusra tervezik: 
tavaszi kézműves, népi játéko-
kat, bánfalvi hagyományokat fel-
elevenítő játszóházra várják az 
érdeklődőket. Júniusban pedig 
poncichter napot szerveznek, 
ahol a környék jellegzetes éte-
leit és italait is felsorakoztatják 
és bemutatják.

A Bánfalvi Hagyományte-
remtő Egyesület 2017 októberé-
ben alakult azzal a céllal, hogy a 
bánfalvi kultúrát, hagyományo-
kat megőrizzék és terjesszék, 
olyan kulturális programokat 
szervezzenek minden korosztály-
nak, melyekből az évek alatt tra-
díciót tudnak teremteni. Emel-
lett vállalták, hogy a bánfalvi 
parkok, játszóterek és a temető 
karbantartásába is besegítenek. 

Top 10-ben 
a soproni Harrer

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Magyarország 10 legjobb cuk-
rászdája közé választották a sop-
roni Harrert. Hazánk legrango-
sabb gasztronómiai kalauza, a 
Volkswagen–Dining Guide étte-
remkalauz idei újításként nem-
csak az éttermeket, de a cukrász-
dákat is listázta. – Nagyon örül-
tünk annak, hogy bekerültünk 
a tíz legjobb közé – mondta el a 
Soproni Témának Harrer-Abosi 
Beatrix, a Harrer Csokoládémű-
hely és Cukrászda ügyvezetője. 
– Ezzel egyébként nemcsak az 
országos, de értelemszerűen a 
vidéki kategóriában is a legjob-
bak közé kerültünk. Egy sajá-
tos szempontrendszer alapján 
döntött a zsűri, például hogy 
milyen széles a kínálat, milyen 

desszerteket, tortákat, sütemé-
nyeket, fagylaltokat, kávékat és 
üdítőitalokat tudnak fogyasz-
tani vagy elvinni a vendégek. 
Vélhetően bennünket a csoko-
ládéink miatt is „számon tarta-
nak”, így az általános szempon-
tokon kívül talán ez is közreját-
szott a sikerünkben.

Az osztrák Harrer cukrász-
dinasztia már négy generáció 
óta működő családi vállalkozás, 
melynek első magyarországi 
üzlete a soproni. Karl Harrer 
egykor Ausztria legfiatalabb 
cukrászmestere volt, verseny-
zett Kanadában, Japánban és 
Szingapúrban. Az első soproni 
üzletet 1995-ben nyitotta, a cso-
koládéműhely pedig 2009 óta 
üzemel. Ez utóbbiban csokolá-
dékóstolókat is rendeznek.

Akinek nincsen ügyfélkapu-
regisztrációja és tavaly egyé-
ni vállalkozó sem volt, idén 
is kérheti a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól az szja-beval-
lási tervezetének postázását. 
Ehhez nem kell mást tenni, 
mint az adóazonosító jelet 
és a születési dátumot tar-
talmazó kérelmet eljuttat-
ni a NAV-hoz március 19-ig.
Annak sem kell aggódnia, 
aki esetleg lecsúszik a ha-
táridőről, ugyanis május 

22-ig személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain is kér-
heti adóbevallási tervezeté-
nek kinyomtatását. Emellett 
az adózó bármikor nyithat 
ügyfélkaput, mellyel adó-
bevallási tervezetét a www.
nav.gov.hu-ról és a www.
magyarorszag.hu-ról elér-
hető „eSZJA Portálon” azon-
nal megtekintheti. Az szja 
1+1 százalékának felajánlá-
sáról a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is lehet elektro-

nikusan és papíron is rendel-
kezni egészen május 22-ig. 
Mint ismeretes, a NAV idén 
is automatikusan, külön ké-
rés nélkül elkészíti az szja-
bevallás tervezetét azoknak, 
akikről munkáltatói, kifizetői 
adattal rendelkezik. Az adó-
bevallási tervezet postázása 
március 19-én éjfélig kérhe-
tő. Az elkészült tervezeteket 
a NAV tértivevényesen ápri-
lis 30-ig küldi el postán az 
igénylőknek.

Még kérhető a postázás

A hideg sajnos nem hátrált meg, pedig a bánfalviak mindent megtettek érte: 
február közepén jelmezes felvonulással igyekeztek elkergetni a telet
FOTÓ: BÁNFALVI HAGYOMÁNYTEREMTŐ EGYESÜLET

Mint arról előző lapszá-
munkban is hírt adtunk, 
szombaton délelőtt a sop-
roni Szent Domonkos rend 
templomában ünnepi szent-
mise keretében felszentel-
ték az I. Ferdinánd bolgár 

király nevét viselő 11. hagyo-
mányőrző császári és királyi 
huszárezred lovassági zász-
lóját. A zászlószentelő szer-
tartáson részt vett Habsburg 
György és felesége, Eilika 
asszony is. 

Zászlószentelés

www.sopronitema.hu
AZ INTERNETEN IS!

Karl Harrer
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Firtl Mátyás: „Nem engedünk semmilyen hazai és külföldi zsarolásnak!”

Egyértelmű az emberek akarata
– Ma Magyarország jóval erősebb, mint 2010
ben, de a fenyegetettségünk is lényegesen 
nagyobb. Elszántak vagyunk abban, hogy a 
magyarok érdekeit meg kell védeni. A nem 
szűnő népvándorlás veszélyezteti eredmé
nyeinket, otthonainkat, mindennapjaink nyu
galmát, kultúránkat és Európát is – mondotta 
Firtl Mátyás, aki a parlament honvédelmi és 
rendészeti bizottságának alelnökeként a mig
ránsválság kérdéskörének egyik legszakavatot
tabb ismerője.

– Kötelességünk a jövőben is 
megvédeni az országhatárt, 
Magyarországot, amint azt 
Európában csaknem egyedüli-
ként eddig is eredményesen tet-
tük – jelentette ki Firtl Mátyás. 

Az országgyűlés honvédelmi 
és rendészeti bizottsá-
gának alelnöke kifej-
tette, Orbán Viktor 
miniszterelnök és a 
Fidesz–KDN P-kor-
mány a migránsvál-
ság legelső pillanatá-
tól és azt követően is, határozot-
tan és elkötelezetten mindent 
megtett Magyarország megvé-
déséért. A jogi határzár a jog-
szabály-alkotások, módosítások 
hosszú sorát jelenti. – A törvé-

nyek bizottsági és parlamenti 
előkészítésének, vitájának része-
seként, a legtöbbnek vezérszó-
nokaként mondhatom, hogy a 
jog minden erejét és lehetősé-
gét hatékonyan fordítjuk arra, 
hogy a törvénytelenül betola-

kodóktól megvédjük a magya-
rokat. A fizikai határvédelem is 
bevált a határvédelmi kerítés-
nek és rendőreink, honvédeink 
elkötelezettségének, jelenlé-
tének köszönhetően. Magyar-

ország miniszterelnöke dere-
kasan helytállt a nemzetközi 
támadások kereszttűzében: 
megvédte a magyar érdeket, a 
migránspárti politikusok dip-
lomáciai ügyeskedései, a zsa-
rolások, nyílt fenyegetések 
ellen. Eredményesen léptünk 
fel Magyarország védelmében, 
és ezt azért tehettük, mert a 
magyar emberek egybehangzó 
véleménye, támogatása adott 
ehhez felhatalmazást és erőt. 
Mi a magyar emberek akaratát 
hajtjuk végre, akiket erről meg-
kérdeztünk. A magyar embe-
rek óhaja egyértelmű: nem 
akarják, hogy Magyarország 
bevándorlóország legyen.

Firtl Mátyás ezt követően 
szólt a legújabb jogi lehe-
tőségről, a „Stop Soros” tör-
vénytervezetről, amelyet 
már tárgyal a parlament.

– A törvényjavaslat célja, 
hogy érvényesítse a magyar 
emberek nemzeti konzul-
táción is kifejezett akara-
tát, és megvédje Magyar-
ország biztonságát – 
tette hozzá Firtl Mátyás. 
– A törvény szigorúan 
fellép mindenféle 
migrációt  szer-

vező, támogató és finanszírozó 
tevékenység ellen. Ilyen tevé-
kenységhez belügyminiszteri 
engedély kell majd, ahhoz 
pedig nemzetbizton-
sági vizsgálat szük-
séges. A migrációval 
foglalkozó szerveze-
teknek bevándor-
lási finanszíro-
zási illetéket kell 
fizetni, 

és a belügyminiszter idegen-
rendészeti távoltartást rendel-

het azon személyek ellen, 
akik Magyarország 

nemzetbiztonsági 
érdekeit sértik, 
vagy a közérde-
ket veszélyez-
tetik. A  tör-
vénycsomag 
kétharmados 

részeket tartal-
maz. Ezért 

az ellen-

zék támogatására is szükség lesz 
az elfogadásához. Az országgyű-
lésben döntés csak a választá-
sok után várható, ezért annak 
elfogadásával meg kell várni az 
új parlament megalakulását. Az 
embereknek addig is joguk van 
tudni, hogy melyik párt milyen 
állásponton van a „Stop Soros-
ról”. Vannak, akik a törvény 
ellen tiltakoznak, vannak, akik 
a kerítés lebontását követelik, és 
kezdettől támadják a kormány 
bevándorláspolitikáját, a jogi 
határzárat, a tranzitzónákat, a 
magyar határvédelmet, a kvó-
tanépszavazást, a nemzeti kon-
zultációt, és vannak, akik ezért 
pénzt is kapnak. Legutóbb pedig 
a belga miniszterelnök adott 
ultimátumot Közép-Európá-
nak. Erővel kényszerítenének 
bennünket 10 ezer migráns 
befogadására. Nem engedünk 
semmilyen zsarolásnak! Szá-
munkra Magyarország az első! 

Harcolni fogunk azok-
kal, akik meg akarják 
változtatni Magyaror-
szág és Európa keresz-
tény identitását, és 
ehhez már a V4-ekben 
szövetségesekre is 
leltünk.

Sarkvidéki tavasz február végén
Múlt héten a legtöbben elővették 
és leporolták a szánkókat, csúsz-
káló családokkal teltek meg az 
erdei utak a Soproni-hegység-
ben, benépesedett a Koronázó-
domb. A hét első napjaiban 24 
centiméter hó esett a belváros-
ban, míg például Brennbergbá-
nyán 40 centimétert mértek. 
– A megye nyugati része kapta 
a vastagabb hótakarót, Győrnél 
csak 5–10 centiméternyi esett – 
mondta Kiss Márton, az OMSZ 
soproni állomásának vezetője. 

– Több mediterrán ciklon sodorta 
térségünk fölé a kiadós csapadé-
kot adó felhőket, majd megérke-
zett a rendkívül hideg levegő is. 
Egész télen nem volt olyan zord 
az idő, mint a mostani hétvégén.

Februárban már plusz 3–5 fok 
szokott lenni a nappali átlaghő-
mérséklet, illetve a mostani csa-
padékmennyiségnek csak a fele 
szokott leesni. – A vastag hóta-
karó áldásos hatása, hogy meg-
védi a fagytól a növényeket, az 
olvadással pedig a talaj mélyebb 

rétegeit is feltölti nedvességgel 
– folytatta Kiss Márton.

Érdekesség, hogy míg január 
29-én 17 Celsius-fok volt, addig 
a hétvégén éjjelente mínusz 
12 fokot mérhettünk, de vasár-
nap délután sem volt melegebb 
mínusz 6 foknál. A meteoroló-
giai tavasz március elsején kez-
dődik, de úgy tűnik, hogy idén 
ezt nem veszi figyelembe az 
aktuális időjárás. Az előrejel-
zések szerint ezen a héten is 
marad az átlagosnál hidegebb 

idő Sopronban, hét végétől kez-
dődik a jelentősebb enyhülés, a 
hőmérséklet jövő héten elérheti 
a plusz 7 fokot. 

„A magyar emberek óhaja 
egyértelmű: nem akarják, 
hogy Magyarország 
bevándorlóország legyen.”

A LEGEK: A soproni méré
sek kezdete óta a februári 
napok közül 1929. február 
11. volt a leghidegebb, ek
kor mínusz 29,9 Celsius
fokot mértek. A legtöbb hó 
1969. február 18án esett, 
57 centiméter.
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Közel 20 éve dolgozik a Balfi Gyógyfürdő
kórházban dr. Schmidel Ferenc. A főorvos 
egy éve vezeti a Soproni Gyógy központ balfi 
részlegét, és hisz abban, hogy a jó csapat
munka teszi színvonalassá az itteni ellátást.

1990-ben végzett a Pécsi 
Orvostudományi Egyete-
men dr.  Schmidel Ferenc, 
aki a diploma megszer-
zése után egyből a Soproni 
Gyógyközpontban, akkori 
nevén az Erzsébet-kórház-
ban, a neurológiai osztályon 
helyezkedett el. Ott is szak-
vizsgázott neurológiából, 
majd 1999-ben döntött úgy, 
hogy a balfi mozgásszervi 
rehabilitációs osztályon foly-
tatja munkáját. Közel két 
évtized itt töltött idő után 
tavaly óta ő vezeti a Soproni 
Gyógyközpont balfi részle-
gének I. mozgásszervi reha-
bilitációs osztályát, ahol 80 
ágyon fogadják a betegeket.

– Az itt végzett munka 
attól színvonalas, hogy igazi 

csapat áll mögötte – vélekedik 
dr. Schmidel Ferenc. – Van egy 
modern fizikoterápiás részle-
günk, ahol a mai kor követel-
ményeinek megfelelően min-
den felszerelés rendelkezésre 
áll. Nagyon jó az itteni szak-
embergárda, de nemcsak ezen 
a részlegen, hanem a nagy és 
szintén jól felszerelt gyógytor-
narészlegünkön is. Nagyon agi-
lis, szorgalmas és jó szakembe-
rekkel dolgozhatunk együtt, az 
osztályon pedig szintén remek 
nővérgárda segíti a fekvő bete-
gek mindennapjait.

A balfi gyógyfürdőkórház-
ban folyamatosan igyekeznek 
az osztály felszereltségét javí-
tani, most zajlik az akadály-
mentesítés, az ágymatracok, 
tévék és hűtők cseréje, illetve új 

vizsgálóhelyiséget alakítottak 
ki. A dolgozók beiskolázására 
és továbbképzésére is gondot 
fordítanak.

Az osztályon tavaly 1320 
fekvő beteget láttak el, akik átla-
gosan 3 hetet töltöttek itt.

– Dr. Kiss Antal Mária, a sza-
natórium akkori vezetőjének 
a hívására jöttem Balfra, úgy 
gondolom, ez az intézmény 
neki köszönheti a hírnevét. Ő 

több mint 20 évig egymaga 
vezette a 160 ágyas osztályt. 
Mellette tanultam ki a reha-
bilitációt, az ő munkásságát 
igyekszem továbbvinni – tette 
hozzá dr. Schmidel Ferenc, aki 
az osztályvezető munka mel-
lett az osztályos teendőkből is 
kiveszi a részét. Dr. Schmidel 
Ferencnek két felnőtt gyer-
meke van, lánya óvónő, fia 
pedig fogorvoshallgató.

Színvonalas munka a fürdőkórházban

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

60 milliárdból 
gazdálkodhatunk
59,5 milliárd forinttal gazdálko-
dik idén a soproni önkormány-
zat, miután a csütörtök délután 
tartott közgyűlésen elfogadták a 
költségvetést. A büdzsé 26,5 mil-
liárd forinttal magasabb, mint 
az előző évben. Dr. Fodor Tamás 
polgármester felszólalásában 
elmondta, a költségvetés stabil 
gazdálkodást biztosít a városnak, 
így hitelfelvételt nem terveznek.

A Modern Városok Program 
keretében még az idén 29,4 
milliárd forint értékben tör-
ténnek beruházások, valósul-
nak meg fejlesztések. Egyebek 
mellett új burkolatot kapnak a 
történelmi belváros utcái, terei. 
Megújul több műemlék épület 

homlokzata, továbbá parkolóház 
létesül, a Széchenyi teret a Várke-
rülethez integrálják, az új fedett 
uszoda kivitelezése pedig már 
el is kezdődött. A közgyűlésen 
döntöttek a választások során 
közreműködő szavazatszám-
láló bizottságok tagjairól, illetve 
a póttagjairól. Eldőlt az is, hogy 
pályázatot írnak ki a Soproni 
Szociális Intézmény igazgatói 
posztjára. A képviselők egyebek 
mellett arról is határoztak, hogy 
a Központi Bányászati Múzeum 
alapítványi fenntartásból a sop-
roni önkormányzat fenntartá-
sába kerüljön, így része lesz majd 
a belvárosi múzeumi negyed 
kialakításának és fejlesztésének. 

Az idén tíz éve elhunyt Horváth István határőr 
ezredes baráti köre és kollégái avattak emlék-
táblát a Táncsics Mihály utcai volt határőr lak-
tanya, ma rendőségi objektum udvarán pén-
teken. A társaság ugyanezen a napon koszo-
rút helyezett el, a laktanya egykori gazdasági 
igazgatójának sírján a Szent Mihály-temetőben. 
A napot kötetlen beszélgetés zárta a soproni 
borlovagrend székházában, a Rejpál-házban.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Emléktábla

Firtl Mátyás

FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT
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EZ LESZ…
Zsinórban – Szerelempatak 
filmvetítés és táncház

Február 28., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Arany-balladák
Március 2., péntek 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Arany Jánosest – Arany János születésnapján – Tallián 
Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában

Random: Impró-Színház 
az IttésMosttal

Március 2. 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Péterfy Bori & Love Band koncert
Március 2. 21 óra, Hangár Music Garden

7. Soproni Rockfarsang
Március 2–3., péntek–szombat 18 óra, 
GYIK Rendezvényház

Soproni Dog Forum 3.
Március 3., szombat 17 óra, 
pedagógusok művelődési háza
A WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület 
rendezvénye

Bëlga koncert
Március 3. 22 óra, Hangár Music Garden

R’n’B All Stars 2.0
Március 3. 22 óra, Central Palace Sopron

A Magyar Nemzeti Bank kiállítása
Március 4., vasárnap 11 óra, 
közgazdaságtudományi kar aulája

Harmonikaest
Március 4., vasárnap 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Migovics Zoltán és barátai zenélnek

VI. Népdaléneklési Fesztivál
Március 5., hétfő 14 óra, Horváth József AMI

Közgazdász Klub
Március 5., hétfő 17 óra, 
közgazdaságtudományi kar aulája
Tompa Miklós, a Clementine Consulting üzletfejleszté
si igazgatója „A Clementine és az SPSS világa” címmel 
tart előadást

BeszélgESsTÉK
Március 5. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Kadlecsik Zoltán mentálhigéniás szakember vendége 
dr. Buda László lesz. A téma: az egészséges önszeretet.

Üvöltés kuckó klub
Március 6., kedd 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Dr. Kiss Tamás előadása az anyaságnak mint bio funk cio
na litásának sorsáról és a nőiesség mivoltának változásairól

Tálentum sorozat
Március 7., szerda 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Vendég: Bende Attila doktorandus

A betegség mint feladat
Március 7., 18:30, pedagógusok művelődési háza

HOL JÁRUNK?

Megfejtések
Február 14-i rejtvényünk megfejtése: 
Bella Lajos-emlékmű a Várhelyen, sze-
rencsés megfejtőnk: Oláh Lajosné, Sop-
ron, Bóbita u. 14. Az ajándék könyvet a 
Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt 
Ferenc u. 1.) veheti át.

Bella Lajos-emlékmű 
a Várhelyen 
Bella Lajos (1850–1937) akadémikus neve 
elsősorban a régészethez kapcsolódik, de 
munkássága rendkívül sokrétű. A soproni 
főreáliskola egykori földrajz- és történe-
lemtanára volt a megalapítója a Soproni 
Atlétikai Klubnak, tevékenyen részt vett a 
Soproni Irodalmi és Művészeti Kör létreho-
zásában, de épp így buzgólkodott a Férfi-
dalkörben is, melynek egyúttal vezetőségi 
tagja is volt. Elismerést érdemlő munkássá-
got fejtett ki a Soproni Magyar Kereskedelmi 
Kör felvirágoztatásában, melynek elnöki 
tisztségét csaknem egy évtizeden keresz-
tül töltötte be. Nevéhez kötődik a Soproni 
Régészeti Társulat megalapítása, régész-
ként pedig számos prehisztorikus, római, 
népvándorlás és honfoglalás kori telepet, 
temetőt és emléket kutatott föl Sopron 
város és a vármegye területén. Ezek közül 
külön kiemelendő a Várhelyen (Burgsall) 
végzett ásatása – itt áll az emlékműve is, 
melyet Szakál Ernő tervei alapján a sop-
roni múzeumbarátok állítottak 1957-ben. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy 
köztéri alkotásról mutatunk be rész-
letet, olvasóinknak pedig az a felada-
tuk, hogy a részletből felismerjék az 
egészet, és megírják nekünk, melyik 
alkotást rejtettük el. Azok között, 
akik a helyes megfejtést március 7-ig 
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot 
sorsolunk ki.

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

A diktatúrák igazi arca
PLUZSIK TAMÁS

Koszo
rúzással, 
csendes 
főhajtással 
és a Liszt

központban előadás
sal emlékeztek Sop
ron polgárai, vala
mint a város vezetői a 
kommunista diktatúra 
áldozataira.

Vasárnap délelőtt a Sopronkőhi-
dai Fegyház és Börtön falán lévő 
GULAG emléktáblát megkoszo-
rúzta dr. Fodor Tamás polgár-
mester, dr. Simon István alpol-
gármester és Barcza Attila városi 
tanácsnok. A megemlékezés a 
Szent Mihály-temetőben folyta-
tódott, ahol a Tanácsköztársaság 
alatt a Fennesz Rezsővel együtt 
kivégzett Szántó Róbert sírem-
lékét koszorúzta meg a város 
és számos közintézmény veze-
tője, valamint a család nevében 
Vörös Balázs és Vörös Ákos.

– Kötelességünk megismer-
tetni a kommunista diktatú-
rák igazi arcát, van még mit 
tennünk az áldozatok felku-
tatásában, a korszak történel-
mének feldolgozásában. Soha 

semmi nem késő, amikor áldo-
zatokról van szó – fogalmazott 
köszöntő beszédében dr. Fodor 
Tamás polgármester a Liszt-köz-
pontban rendezett megemlé-
kezésen. Ugyanitt Barcza Attila 
beszédében kiemelte: a kom-
munista diktatúrák áldozatai-
nak számát világviszonylatban 

százmillióra becsülik. – Ennyien 
veszítették életüket éhínségben, 
kényszermunkatáborban vagy a 
kegyetlen kivégzések során. Fel 
kell tennünk a kérdést, mi az a 
tanúságtétel, mi az a hihetetlen 
erő, ami nagyszüleinknek, szü-
leinknek, egyházainknak, a pol-
gári nemzeti közösségeinknek 

lehetővé tette a túlélést ebben 
a szörnyű rendszerben.

A megemlékezés, melyen 
részt vettek az 1956-os forrada-
lom tevékeny résztvevői, illetve 
azok hozzátartozói is, a MEFESZ 
(Magyar Egyetemisták és Főis-
kolások Szövetsége) egykori 
elnöke, Soós Viktor Attila tör-
ténész rendkívül alapos, tény-
feltáró előadásával zárult. 

Az eseményen mutatták be 
Bank Barbara: Sopron 1956 – 
Sopron város eseményei a forra-
dalom és a szabadságharc alatt 
című könyvét is, amely a Sop-
roni Levéltár kiadványa.

Az influenzafigyelő szolgálat 
megyei adataira, valamint a láz-
zal járó, légúti betegségek meg-
növekedett számára hivatkozva a 
Soproni Gyógyközpontban rész-
leges látogatási tilalmat rendelt 
el, amely érinti az intézmény szü-
lészet–nőgyógyászati összevont 
osztályát és újszülött részlegét, 
a csecsemő- és gyermekgyó gyá-

szati osztályát, a koraszülött és 
patológiás újszülött részlegét. 
A látogatási tilalom visszavoná-
sig érvényes.

A Soproni Gyógyközpont 
továbbá felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy lázas betegség esetén 
ne látogassák hozzátartozóikat, 
illetve fokozottan tartsák be a 
személyi higiénés előírásokat.

A Győr–Moson–Sopron megyei 
horvát önkormányzat és a Sop-
roni Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat immár harmad-
szor szervezi meg a gradistyei 
gálát március 3-án, szombaton 
18.30-tól a Liszt-központban. 
Fellépnek a kópházi, az undi, a 

horvátkimlei, a soproni, a nardai 
együttesek, de a horvátországi 
Markusevec-ből is érkeznek ven-
dégek. A gálát megtiszteli jelen-
létével Mladen Andrlic Horvát-
ország magyarországi nagy-
követe és Maja Ro sen zweig 
követségi tanácsos.

Látogatási tilalom

III. Gradistyei Gála

RÖVIDEN

Konferencia 
a közlekedésről

Sopron adott otthont a 
XXII. A magyar közleke
dés helyzete az EUban 
című rendezvénynek. 
Az esemény megnyitó
ján dr. Farkas Ciprián ön
kormányzati tanácsnok 
beszélt a közeljövőben 
megvalósuló M85ös 
gyorsforgalmi út jelen
tőségéről. A résztvevők 
megismerhették a Ma
gyarország EUs tagsá
gával kapcsolatos köz
lekedéspolitikai törek
véseket, de betekintést 
nyerhettek a MÁV Zrt. és 
a GYSEV Zrt. célkitűzé
seibe. Beszámolót tar
tott Szerencsi Gábor, a 
Magyar Közút Nonpro
fit Zrt. közúti szolgál
tató igazgatója, aki az 
országos közúthálózat 
felújítási lehetőségei
ről beszélt. 

Csillagászat 
a Madárvártán

A Stella Sopron csilla
gászati bemutatót tart 
a nemzeti parkkal kö
zösen a Madárvárta te
rületén március 9én 
18 órától. Az aktuálisan 
látható bolygók mel
lett csillaghalmazokat, 
ködöket, galaxisokat 
mutatnak be.

›

Hol járunk?

Megfejtések

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy 

nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanács-
adó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, 
akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a kör-
nyezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, 
és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Az Országgyűlés 2000. június 13án elfogadott határozata 
értelmében minden év február 25én a kommunizmus ál
dozataira emlékezünk, ugyanis 1947ben ezen a napon Ko
vács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló 
szovjet katonai hatóságok letartóztatták, és a Szovjetunióba 
hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. 

A Szent Mihály-temetőben is megemlékeztek a kommunista diktatúra 
áldozatairól FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Az elmúlt napok felfokozott történé
sei között – kampánynyitók sora – 
„nem volt igazán hír”, hogy a Standard & Poor’s nem
zetközi hitelminősítő értékelése szerint erőteljes gaz
dasági fellendülés zajlik a magyar gazdaságban. A cég 
egyben megerősítette, hogy hazánk továbbra is be
fektetésre ajánlott ország. Jelentésük persze ennél 
sokkal bonyolultabb, de talán ez a két ismérv a leg
fontosabb. Az idei évre a magyar hazai össztermék – 
a GDP – várakozásuk szerint mintegy 3,5 százalékkal 

növekszik majd. (Az már 
más kérdés, hogy a ha
zai össztermék emelke
dése rendre meghalad
ja a nemzetközi várako
zásokat. Reméljük, így 
lesz a 2018as évben is.) 
Érdemes egy pillantást 
vetni arra is, hogy vé
leményük szerint mi 
okozza ezt a bizonyos 
erőteljes gazdasági fel
lendülést. Ilyen például 

a reálbérek és a foglalkoztatottság emelkedése mi
atti jelentős fogyasztásnövekedés (vagyis sokkal több 
élelmiszert és tartós fogyasztási cikket vásárolunk), a 
minimálbérek emelése, az uniós pénzek gyors lehí
vása és felhasználása, a lakástámogatásokra fordított 
összeg növelése (amelynek eredményeként lakásépí
tési bumm van Magyarországon és Sopronban is), a 
magánszektor pénzügyi mérleghelyzetének erősödé
se, valamint a folytatódó fellendülés az eurozónában. 
Azt már e sorok írója teszi hozzá, hogy a növekedés a 
keletközépeurópai országokban sokkal magasabb, 
mint az unió magállamaiban, de természetesen az is 
helytálló, hogy más alapokról indultunk. Magyarország 
gazdasága nyitott, így aztán nem független az Európá
ban (és a világban) zajló folyamatoktól, de tény (amit 
a számok igazolnak), hogy az a gazdaság és társa
dalompolitika, amely – emlékezzünk csak! – koráb
ban rengeteg kritikát kapott, sikertörténetté vált. S ez 
nem csupán valami elemzésből leszűrt elvont követ
keztetés. Nem, nem bizony, mert nem nehéz meglát
ni, hogy egyrészt milyen változások történtek a csa
ládok életében. Másrészt pedig elég csak Sopronban 
és környékén egy kis sétát tenni, s egyértelművé vá
lik a változás, a modernizálás, a korszakos fejlesztések 
(lásd az M85ös autóutat, a belvárost, az épülő uszo
dát, a tervezett Fertőparti nemzetközileg is jegyzett 
fejlesztéseket, hogy csak néhányat említsek), amelyek 
mindmind annak a gazdaságpolitikának a soproni si
kerkövei, amelynek folytatása elengedhetetlen felté
tele a további életkörülmények javításának és a táv
latos fejlődésnek. Mert azt mindannyian tudjuk, még 
bőven akad tennivaló annak érdekében, hogy meg
közelítsük és utolérjük a fejlett nyugateurópai orszá
gokat, de azt is, hogy jó úton vagyunk!

„A Standard & Poor’s 
nemzetközi hitelminő-
sítő értékelése szerint 
erőteljes gazdasági 
fellendülés zajlik a 
magyar gazdaságban. 
A cég egyben megerő-
sítette, hogy hazánk 
továbbra is befekte-
tésre ajánlott ország.”

Horváth Ferenc jegyzete
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Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0680/440141

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0640/4949o49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313130

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Korszakos fejlesztések a Sopron–Fertőtáj turisztikai térségben

Magyarország vonzó

HORVÁTH FERENC

Sopron és a Fertő
táj korszakos fejlesz
tési periódus előtt áll 
– hangzott el azon 
a soproni sajtótájé
koztatón, amelyen 
dr. Guller Zoltán, a 
Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezér
igazgatója és Barcza 
Attila, az önkormány
zat ifjúsági, turisztikai 
és sportbizottságá
nak elnöke, fejlesztési 
tanácsnok értékelte 
a magyar turizmus 
helyzetét.

A magyar turizmus helyzeté-
ről és a Sopron–Fertő-táj mint 
kiemelt turisztikai régió fejlesz-
téseiről tartottak szakmai egyez-
tetést a múlt héten Sopron-
ban. A rendezvényen a Magyar 
Turisztikai Ügynökség, a tér-
ségben érdekelt turisztikai vál-
lalkozások képviselői, valamint 
az önkormányzat vezetői vettek 
részt. Ezt követően dr. Guller Zol-
tán vezérigazgató sajtótájékozta-
tón értékelte a magyar turizmus 

helyzetét. Mint mondotta, 2010 
óta évről évre rekordokat dönt a 
turizmus mind a látogatók szá-
mát, mind pedig az itt eltöltött 
vendégéjszakákat tekintve. Ezzel 
arányosan nőtt az ágazat bevé-
tele. Ez így volt a múlt évben is.

Az ágazat – amelyben 400 
ezren dolgoznak – jelenleg 10,5 
százalékkal járul hozzá a nem-
zeti össztermékhez (GDP), de a 
cél, hogy 2030-ra ez az érték 16 
százalékra növekedjen. Ennek 
érdekében alkotta meg a kor-
mány a nemzeti turizmusfej-
lesztési stratégiát – amelyhez 
828 milliárd forintot rendelt –, 

s alakította ki a kiemelt fejlesz-
tési régiókat. Mint ismert, az öt 
közül az egyik a Sopron–Fertő-
táj térsége. A konkrét Fertő tavi 
és a többi, a Modern Városok 
Programjában szereplő sop-
roni fejlesztésekről – amelyek 
egy része már elkezdődött, más 
részük pedig tervezés alatt áll 
– Barcza Attila adott számot. 
Elhangzott, a Fertőn közel 30 
milliárd forint (!) értékben nem-
zetközileg is kiemelkedő turisz-
tikai, sport- és szabadidős fej-
lesztés valósul meg, amelynek 
legfontosabb elemei: új strand, 
medencék, sportkikötő, séta-
hajó-kikötő, sportpályák, motel, 
kemping, sétaút és bemutató-
központ, parkoló, buszforduló 
építése. A tervezés már javában 
tart, s az engedélyezési eljáráso-
kat követően már a közeljövőben 
kezdődhet a kivitelezés. Barcza 
Attila kiemelte, a régió turizmu-
sának növekedéséhez jelentősen 
hozzájárul az M85-ös autóút 
megépítése, és a térségi utak – 
Sopron–Harka, Sopron–Fertőrá-
kos, Fertőrákos–Balf és Sopron–
Balf – rekonstrukciója, valamint 
a soproni belváros felújítása, az 
utak újraburkolása, a homlokza-
tok rekonstrukciója, a múzeumi 
negyed kialakítása, néhány jelen-
tős palota és az Új utcai zsina-
gógák helyreállítása, felújítása, 

a Lövérek Program részeként az 
új uszoda építése és a nemzeti 
konferencia központ kialakítása.

Mint megtudtuk, országosan 
és térségünkben is az a cél, hogy 
ne csupán egy-egy elszigetelt 
élménypont várja az érdeklődő-
ket, hanem egymással is kapcso-
latban álló létesítmények soka-
sága nyújtson kivételes élményt 
a turistáknak. Sopronban és tér-
ségében Sopron, a Fertő-táj, Fer-
tőd és Nagycenk, Hegykő, vala-
mint a világörökséghez tartozó 
települések (ezekben is lesznek 
fejlesztések) alkotják a turisz-
tikai hálót.

Új strand, medencék, sportkikötő, sétahajó-kikötő, sportpályák, motel, kemping, sétaút és 
bemutatóközpont, valamint parkoló és buszforduló is épül a Fertő partján LÁTVÁNYTERV

LÁTVÁNYTERV

dr. Guller Zoltán

Barcza Attila



www.sopronitema.hu 2018. február 28.6 Zöld Sopron

A virágok mesebeli tájjá varázsolják a védett ligetet

Még hó alatt a tőzike
CZIRÁKI 

VIKTÓRA

Vastag 
hólepel 
borítja a 

csáfordjánosfai Tőzike 
tanösvényt. Olva
dás után apró fehér 
virágok milliói búj
nak elő és festik 
fehérre az erdőt.

Február végén, március elején 
virágzik a tavaszi tőzike, mely 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park-
ban, Csáfordjánosfa közelében 
található meg Magyarorszá-
gon a legnagyobb egybefüggő 
területen. Az itteni tölgy–kőris-
szil ligeterdő alján a becslé-
sek szerint több millió tövet 
számlál a virág helyi populá-
ciója. Csodálatos látványt szo-
kott nyújtani kora tavasszal a 
csáfordjánosfai erdő, amikor a 
tőzikék fehér virágai mesebeli 
tájjá varázsolják a védett lige-
tet. Most azonban még hó lepi 
be a tanösvény területét, csak 

itt-ott kandikál ki egy-egy apró, 
harangszerű virág.

– A virágzás több mint két hete 
tart, azonban a lehullott hó miatt 
még nem látható teljes pompá-
jában a tőzikés liget – mondta 
el a Soproni Témának Kugler 
Péter, a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park területfelelőse. – Az időjárás 
nagyban befolyásolja a tőzikék 
virágzását, de a mostani hideg 
nem árt a virágoknak. A vastag 
hóréteg ugyanis nem engedi 
elfagyni a töveket, így olvadás 
után már a szokásos látvány 
fogadja majd az ide látogatókat.

A tavaszi tőzike az amaril-
liszfélék családjába tartozik. 
A Pireneusoktól Belgiumig és 
Közép-Európában őshonos faj. 
Hagymás évelő növény, 15–35 
centiméter hosszú. A  növény 
mérgező. Kedveli a lomberdő-
ket, ligeteket, nyirkos, de nem 
túl nedves réteket. Magyaror-
szágon védett.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park 
a hó elolvadása után hétvégente 
tőzikés sétákat szervez majd a 
tanösvényen, melyek pontos idő-
pontját a nemzeti park Facebook-
oldalán lehet megtalálni.

Egészségesebb 
környezetért
A GYIK Rendez
vényház adott ott
hont a Virágos Sop
ronért Egyesület 127. 
rendezvényének az 
elmúlt héten. A részt
vevőket Horváth Sán
dor, az egyesület 
elnöke köszöntötte, 
majd előadásokat 
hallhattak.

Dr. Simon István alpolgármes-
ter köszöntőjében kiemelte a 
testi és lelki harmónia fontos-
ságát, amelyek fókuszában az 
egészséges életmód követése, a 
helyes táplálkozás, illetve a leg-
fontosabb emberi érték, a sze-
retet áll. A rohanó világunkban 
kiemelten fontos szerepe van 
ez utóbbinak, amely egy olyan 
kapocs, amely kihat a közvet-
len környezetünkre is, de glo-
bális szinten egész világunkra is. 
Fontos, hogy ne éljük fel a kör-
nyezetünket, hanem tegyünk 

érte és őrizzük meg a követ-
kező generációknak is, ne fosz-
szuk ki természeti erőforrásain-
kat! Ez utóbbira példaként emlí-
tette a napjainkban oly sokszor 
elhangzó túlfogyasztási veszé-
lyeket, amelyek riasztó statisz-
tikai adatokat mutatnak.

Elsőként dr. Szigeti Jenő egye-
temi tanár előadását hallhatták 
a résztvevők, akik a szeretet 14 
tulajdonságára hívta fel a figyel-
met: ezek olyan emberi tulaj-
donságok, melyek mind ben-
nünk lakoznak, a kérdés azon-
ban csak az, hogy miként élünk, 
sáfárkodunk velük. 

Dr.  Zeleni Ferenc címzetes 
főorvos, belgyógyász házior-
vostan-szakorvos az egészséges 
táplálkozás rejtelmeire világí-
tott rá. Az előadásában olyan 
hétköznapinak tűnő – mond-
hatni, rutinná vált – rossz szo-
kásokra mutatott rá, amelyekkel 
valóban együtt élünk.

A rendezvényen közreműkö-
dött Orbán Júlia versmondó és 
Fodor Gábor fuvolaművész is. 

HUSZÁRVÁGÁS
családi nap huszárokkal

Nyeregben a Soproni Huszár Hagyományőrzők

„Szabadság, szerelem!” a Szélkiáltó Együttes koncertje

Bajuszpödörgetés és pántlikázás Benedek Apó lányaival

„Csörgeti a kardot” a Líceumi Vívóegylet

Szalutál a sárvári Huszármúzeum

„Talpra, magyar!” — a Petőfi AMI verbunkja

BELÉPŐ: 

Huszároknak ingyenes
Másoknak: 500 Ft
Családi jegy: 1.500 Ft

 Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
 (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. / Telefon: 99 517-517 / E-mail: jegyiroda@prokultura.hu)

2018.03.11. vasárnap, 15:00-19:00LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT

A következő napokban várható hideg időjárás miatt kérünk 
mindenkit, hogy különösen figyeljen az egyedül élő, nehe-
zen mozgó rokonokra, barátokra, ismerősökre. Az előrejel-
zések szerint tartósan hideg időszak veszi kezdetét. A nappali 
hőmérséklet -5 és -8 Celsius-fok között alakul, éjszakánként 
akár  -20 fok is várható. Ne tartózkodjanak hosszabb ideig a 

hidegben, szükség esetén pedig térjenek be a közösségi lé-
tesítmények váróhelyiségeibe melegedni! Amennyiben az ut-
cán fekvő, mozgásképtelen embert látnak, feltétlenül hívják 
a 112-es segélyhívó számot! Figyeljék folyamatosan a Mete-
orológiai Szolgálat előrejelzését és vigyázzanak egymásra – 
olvasható a polgármesteri hivatal közleményében.

A hideg időben is vigyázzunk egymásra!
A Fertő–Hanság Nemze-
ti Parkban az elmúlt hét-
végén engedték szabadon 
a legyengülten kézre került 
vándorsólymot. Az immár 
egészséges, életerős tojó 
madár hátára a nemzeti park 
munkatársai jeladót helyez-
tek, hogy a továbbiakban 

nyomon követhessék a ma-
dár mozgását, sorsának ala-
kulását. A beérkező adatok 
fontos információt adnak 
a fokozottan védett raga-
dozó madárfaj szokásairól, 
amit a fajvédelmi program-
ban tudnak hasznosítani a 
szakemberek.

Szabadon a vándorsólyomFOTÓ: RIBA SZABOLCS
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Ármány&szerelem: rockzenés játék, kortárs ősbemutató a Petőfi színpadán

Színház a színházban 
PLUZSIK TAMÁS

Nagy sikerrel mutatta 
be szombaton a Sop
roni Petőfi Színház 
társulata (jó néhány 
vendéggel kiegé
szülve) Pataki And
rás rendezésében az 
Ármány&szerelem 
című rockze
nés játékot. 

Aki Friedrich Schiller klasszi-
kus drámájára lenne kíváncsi, 
az talán egy kicsit csalódni fog 
az előadást követően. De ves-
sen magára, hogy nem olvasta 
el elég figyelmesen a darab 
színlapját (és a címet), melyen 
a Papp Gyula – Demjén Ferenc 
– Sárdy Barbara kortárs szerző-
trió van feltüntetve, valamint 
ott a kitétel is, hogy ősbemuta-
tót láthat a nagyérdemű.

– Ez a rendhagyó előadás szer-
vesen illeszkedik a zenés éva-
dunkba, mely egy rockopera jel-
legű „kísérlet”, amikor is bepil-
lantást nyerhetünk egy vidéki 
színház főpróbahetébe, hogyan s 
miként készülnek a rendező irá-
nyításával a színészek és a zene-
kar az Ármány&szerelem című 
rockzenés játék premierjére – 
fogalmazott Pataki András, a Pro 
Kultúra igazgatója, a darab ren-
dezője. – Kicsit féltünk is, hogy 
mennyire lesz vevő a közönség 
erre a „színház a színházban” 

játékra, de a szombat esti frene-
tikus sikerből talán az is kiolvas-
ható, hogy a közönség nemcsak, 
hogy megértette a rendhagyó 
játékot, de egyúttal bepillantást 
nyerve a színházi munkánkba, 
díjazta is azt a sokszor emberfe-
letti munkát, erőfeszítést és küz-
delmet, ami egy-egy előadás lét-
rehozásához szükséges. 

Mivel zenés produkcióról van 
szó, természetesen a huszon-
egy, markánsan elkülönülő 
stílusú (rock, rap, funky, blues, 
barokk–menüett), egészen 
kiváló Papp Gyula zenének és 
dalnak jut a főszerep az elő-
adásban, míg a schilleri dráma 
cselekményét a Demjén Ferenc 
nevével fémjelzett dalszövegek 

hordozzák – persze ezt is rend-
hagyó módon. 

A több kiváló alakítás közül 
kiemelendő Szomor György 
a Miniszter szerepében, aki-
hez – mint fogalmazott – a 
darab zenei világa nagyon 
közel áll, hiszen az egyik ked-
venc műfaja a blues, s most az 
Ár mány& szerelemben kapott 

egy ilyen jellegű dalt is. – Zene-
karral, élőben ezt elénekelni 
igazi koncertélmény – talán 
nem csak nekem, hanem a 
közönségnek is.

Külön meglepetés volt a 
nézők számára, hogy az előadás 
zenei anyaga a premierrel egy 
időben megjelent és megvásá-
rolható CD-n is.

ELSŐ címmel nyílt meg Torma 
Sándornak, a Pro Kultúra Sop-
ron Nonprofit Kft. audiovizuális 
munkatársának fotókiállítása az 
Ármány & szerelem című elő-
adás premierjének szünetében 
a Soproni Petőfi Színházban.

Torma Sándor színházi fotó-
ival több éve találkozhatnak a 
soproni teátrum nézői, a Liszt-
központ látogatói, valamint 
lapunk olvasói. A város kulturá-
lis eseményeit, előadásokat, kon-
certeket, kiállításokat dokumen-
táló fotós képei az internetes és 
nyomtatott sajtóban rendszere-
sen felbukkannak. Mindemellett 

kamerával a kezében is egyre 
gyakrabban láthatják, a Páholy 
című színházi magazin képi vilá-
gát ő alakítja ki. 

– Szerencsésnek gondolom 
magam, mert ambícióimnak 
megfelelően egyre több és 
nagyobb feladatot kapok a cég-
nél – írta Torma Sándor a tár-
lathoz kapcsolódó életrajzában. 
– A magazinműsor mellett fotó-
zom az előadásokat, a Liszt-köz-
pont rendezvényeit, készítek 
társulati portréképeket, kisebb 
grafikai anyagokat, vetítéseket, 
műsor- és előadás-ajánlókat, 
reklámspotokat és néha színházi 

kellékként funkcionáló képeket. 
Ezek koncepcióját, kivitelezését 
többnyire rám bízzák. Színházi 
munkáimnak köszönhetően 
egyre több felkérést kapok, 
több soproni együttesnek (Pair 
o’ Dice, SativuS, Innistrad) készí-
tettem már videoklipet is Riba 
Szabolcs barátommal, operatőr 
kollégámmal.

A 21 fotót felvonultató kiál-
lítást Pomezanski György tele-
víziós műsorszerkesztő, műsor-
vezető, a Duna Televízió korábbi 
alelnöke nyitotta meg. Közre-
működtek Varga Noémi és Joa-
chim Zeiss.

A hagyományőrzés és a jeles napok megün-
neplése mindig alkalmat ad a Jereván-lakó-
telep Lővéri Nyugdíjas Klubjának egy vidám 
közösségi programhoz. Hétfőn a farsangi 
összejövetelt tartották meg.
A klubtagok idén is maguk varrták jelmezei-
ket a farsanghoz és hetekig jártak próbákra, 

hogy műsorukkal is szórakoztassák a tagsá-
got és meghívott vendégeiket. A versekből, 
énekekből, kabaréjelenetekből összeállított 
műsorukkal nagy sikert arattak.
Az idei farsangra betanult és bemutatott pro-
dukciók nagy részével már a 2018-as nyug-
díjas ki mit tud?-ra készül a társaság.

Farsang a nyugdíjas klubban

Torma Sándor fotói

A DALSZÖVEGÍRÓ: 
DEMJÉN FERENC
A szombat esti premie
ren jelen volt az Ár mány&
szerelem dalszövegeinek 
írója, a Kossuthdíjas éne
kes, több ismert és neves 
ze ne kar basszusgitárosa, a 
népszerű Rózsi, azaz Dem
jén Ferenc is.
– Nagyon tetszett az elő
adás, számomra szinte új
donság volt, hiszen nagyon 
sok év eltelt azóta, hogy a 
darabnak egy változatát be
mutatta a Békéscsabai Jó
kai Színház – hangsúlyozta 
Demjén Ferenc. – Fantasz
tikusak voltak az énekesek, 
a zenekarban pedig Papp 
Gyuszi hozta a formáját. 
Szívből gratulálok min
denkinek, a soproni közön
séggel pedig legközelebb 
szeptember 15én találko
zom, amikor is Charlie ba
rátommal lesz közös kon
certünk a fertőrákosi bar
langszínházban.

Színpadon a két főszereplő és a darabbeli rendező: Békefi Viktória, Savanyu Gergely és Papp Attila
FOTÓ: TORMA SÁNDOR
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A Burján Csaba, Knoch Viktor, 
Liu Shaoang és Liu Shaolin Sán-
dor alkotta csapat nyerte meg a 
phjongcshangi téli olimpia férfi 
5000 méteres váltó rövidpá-
lyás gyors korcsolyaversenyét. 
Ez Magyarország történeté-
nek első téli olimpiai elsősé-
ge és 1980 óta az első dobogós 

helyezése. A váltó olimpiai re-
korddal győzött.

A tavalyi világ- és az idei 
Európa-bajnokságon is bronz-
érmes magyar kvartett Kínát és 
Kanadát megelőzve érte el a tör-
ténelmi sikert, a dél-koreai együt-
tes negyedikként zárt, miután a 
döntőben elesett az egyik tagja. 

A magyar rövidpályás gyors-
korcsolyázók az utolsó esélyüket 
megragadva tovább folytatták 
nagyszerű sorozatukat. Három 
éve minden világversenyről 
éremmel tértek haza, az elmúlt 
három világbajnokságon össze-
sen kilenc medált gyűjtöttek és 
mindegyiken legalább kettőt. 

A magyarok – a nyári olim-
piák éremesőitől elmaradva – 
téli olimpián ezt megelőzően 
mindössze két ezüst- és négy 
bronzérmet nyertek, legutóbb 
a Regőczy Krisztina – Sallay 
András jégtáncpáros végzett 
másodikként 38 évvel ezelőtt, az 
1980-as Lake Placid-i játékokon.

Magyarország első téli aranyérme – rekorddal

Olimpiai bajnok korisok
Ötödik helyen 
a Darazsak
Az U14es korosztály számára rendezett ran
gos, nemzetközi kosárlabdatornát a Soproni 
Darazsak Akadémia. A Bajnokok Tornája „kis
testvérének” számító sportrendezvényt negye
dik alkalommal bonyolították le városunkban.

Magyarországot négy csapat 
képviselte, a Darazsak mellett a 
Csata DSE, a Pécsi VSK Akadémia 
és a Zsíros Akadémia vett részt 
a tornán. Mellettük az európai 
kosárlabdázás egyik fellegvárá-
nak számító Spanyolországból 
két csapat utazott Sopronba, 
Csehországot és Horvátorszá-
got egy-egy utánpótlás együt-
tes képviselte. A Soproni Dara-
zsak Akadémia csapata szoros 
meccseket vívott: külföldi ellen-
feleivel szemben alulmaradt, míg 
a Pécsi VSK Akadémia fiataljait 
legyőzte.. Az ötödik helyért vívott 
meccsen ismét a pécsi együttes-
sel mérkőztek, és a torna során 
másodszor is felülkerekedtek az 
ősi riválison, így végül az 5. helyet 
szerezték meg.

– Rengeteget tanultak, sok 
tapasztalatot gyűjtöttek a 
lányok, elégedett vagyok a 
mutatott játékkal és az eredmé-
nyekkel is – összegezte a torna 
tapasztalatait a Soproni Dara-
zsak Akadémia U14-es csapatá-
nak vezetőedzője, Veres Judit. 
– Az ilyen nemzetközi torná-
kon mindig erősebb ellenfelek-
kel játszunk, mint a bajnokság-
ban. Egyáltalán nem vallottunk 
szégyent, szoros meccseink vol-
tak. Külön tisztelet a csapatnak 
azért, mert a sok hiányzónk 
ellenére sikerült elérni az ötö-
dik helyet.

A tornát magabiztos teljesít-
ménnyel a Csata DSE nyerte, 
megelőzve a Zsíros Akadémia 
és a cseh Ostrava együttesét. 

Sporttelepfejlesztés

Sopronban a hűség 
napján adják át a 
város legrangosabb 
kitüntetéseit. Sop
ron Sportjáértdíj
ban részesült Páder 
Vilmos, lapunk 
újságírója.

Páder Vilmos lassan 50 éve 
szolgálja a labdarúgást. A játék-
vezetői vizsgát 1970-ben tette 
le. A  Nemzeti Bajnokságban 
játékvezetőként és partjelző-
ként is hosszú évekig sikeresen 
működött. 1981-ben az év játék-
vezetője lett. Több évig volt a 
soproni játékvezetői csoport 

vezetője, majd 1995-ben a 
megyei játékvezetői bizottság 
elnöke lett. Szakmai reformokat 

vezetett be az elméleti és gya-
korlati képzésben. Négy évig 
az NB III. Bakony csoport játék-
vezetői bizottságát elnökként 
vezette. Több cikluson keresz-
tül képviselte megyénket a lab-
darúgás legmagasabb fórumán, 
az MLSZ küldött közgyűlésen. 
Mindezek mellett soproni lab-
darúgás első NB I-es csapatá-
nak sajtófőnöke volt két éven 
keresztül, majd a Matáv sajtóre-
ferense lett. Öt éve az SC Sopron 
sajtóreferense. Sportújságírói 
hivatását 1985-től gyakorolja, 
lapunkban hétről hétre talál-
kozhatnak írásaival olvasóink. 
2013-ban a Győr–Moson–Sop-
ron megye Sportjáért kitünte-
tésben részesült.

Javában zajlik az SC Sopron 
üzemeltetésében lévő Ágfalvi 
úti sporttelep új kerítésé-
nek építése.

Az SC Sopron jövőbeni ter-
vei között szereplő, a sporttele-
pet érintő nagyobb volumenű 
beruházás vette kezdetét 2018 
februárban – tudtuk meg Csi-
szár Ákostól, az SC Sopron elnö-
kétől. Jelenleg egy nagyméretű 
füves és egy műfüves pálya, 
valamint egy öltözőépület áll 
a játékosaink rendelkezésére. 
A fejlesztés első lépéseként a 
pályákat körülvevő kerítés tel-
jes lecserélésének első szakasza 

zajlik a sporttelep Bánfalvi út 
felőli oldalán. Ez a részfelújí-
tás mintegy 220 méter hosz-
szan valósul meg. Ezt követően 
még az idei évben megkezdő-
dik a sporttelep területén egy 
komplex, modern épület fel-
építése az egyesület játékosai 
és dolgozói részére, valamint 
a füves pálya melletti lelátó 
rekonstrukciója is a projekt 
részét képezi. Végezetül pedig 
befejeződnek az Ágfalvi úti 
oldal felől is az új kerítés épí-
tési munkálatai. 

A Lövér körút 1. szám alatti 
SVSE-sporttelepen már a korábbi 

években megépült egy nagy 
méretű műfüves pálya, melyhez 
tartozik 4 konténeröltöző, emel-
lett a füves pályán kialakítottak 
egy automata öntözőrendszert, 
valamint a pálya melletti lelátó 
korszerűsítése is megvalósult. 

Az SC Sopron 2017 márci-
usától kapta meg az Ágfalvi 
úti sporttelep üzemeltetését. 
Ettől kezdve az egyesület célja, 
hogy a sporttelep teljes felújí-
tásával jobb és komfortosabb 
körülményeket biztosítson az 
SC Sopron fiatal labdarúgóinak 
mind a versenysportban, mind 
a tömegsportban. 

Díj a sportújságírónak

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba (b-j) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 
5000 méteres váltóversenyének ünnepélyes éremátadásán FOTÓ: MTI – CZEGLÉDI ZSOLT

Páder Vilmos

A Soproni Darazsak Akadémia fiataljai jól küzdöttek

Küzdősporttal a kábítószer ellen, a holnapért elnevezéssel tartottak 
küzdősport országos bajnokságot az elmúlt szombaton a Növényi 
Sportakadémián. Több korosztályban – a gyerektől a veteránig – és több 
súlycsoportban összesen 156 versenyző vett részt, a pontozás K1-es 
rendszerben történt. Az először megrendezett tornára az egész országból 
érkeztek sportolók. A soproniak szép eredményeket, köztük aranyérmes 
helyezéseket is elértek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Országos bajnokság

RÖVIDEN

Elmaradt a mérkőzés
A pálya használhatatlansága miatt elma
radt a múlt heti bajnoki mérkőzés, amelyen 
az SVSE a Cegléd csapatát fogadta volna. 
A meccs pótlásáról az MLSZ versenybizott
sága dönt majd. A következő fordulóban 
Békéscsabán lépnek pályára a soproni fo
cisták, ez a találkozó március 4én 14.30
kor kezdődik. 

Jégolvasztó bemutató
Tavaszi évadzáró bemutatót tartanak a sop
roni műkorcsolyások március 3án, szomba
ton 18.30tól a műjégpályán. A rendezvényen 
egyéni vagy csoportos zenés koreográfiával 
mutatkoznak be a korisok. A bemutatóra a 
belépés ingyenes, támogatásokat szívesen 
fogadnak, melyet edzőtáborok szervezésé
re fordítanak a műkorcsolyások.

›
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A város köszöntötte és elismerte legjobb sportolóit – hét
végén tartották a 29. sportgálát. Az idei évben is három 
kategóriában adtak át díjakat, de színpadra szólították a 
diákolimpián első három helyen végzett sportolókat is.

Barcza Attila tanácsnok, az ifjú-
sági, turisztikai és sportbizottság 
elnöke köszöntőjében kiemelte: 
rég nem látott fejlődés indult 
meg a sportinfrastruktúra terü-
letén Sopronban az elmúlt idő-
szakban. Példaként említette az 

arénát, amely jelentősen kibő-
vült, illetve a városi stadiont, 
ahol folytatják a megkezdett fej-
lesztéseket. A városban új műfü-
ves focipályák épültek, megvaló-
sult a kurucdombi Halász Miklós 
Sporttelep felújítása. Rövidesen 

megkezdődik az utánpótlás-
központ építése az SC Sopron 
fiataljainak, emellett a Papréti 
sportcsarnokot is felújítják, és 
elindultak az új uszoda építésé-
nek munkálatai is. Barcza Attila 
köszönetet mondott a sportolók 

és sportegyesületek szorgalmá-
ért, kitartásáért, és reményét 
fejezte ki, hogy minél több fia-
tal választja az egészséges, aktív 
életmódot.

A 29. sportgálán díjakat adott 
át dr. Simon István alpolgármes-
ter, Sass László, a kulturális és 
oktatási bizottság elnöke, vala-
mint Tóth Éva és dr. Magas László 
önkormányzati képviselő is.

A sportolókat négy kategó-
riában díjazták: a felnőttek és 
seniorok mezőnyében 61, az 
ifjúsági–junior korosztály kép-

viselői közül 33, a gyermek–ser-
dülő kategóriában pedig kere-
ken 50 egyéni versenyző vagy 
csapat érdemelte ki helyezésé-
vel az elismerést. A diákolim-
pián elért dobogós helyezé-
sek alapján pedig 22 emlék-
lapot és plakettet adtak át a 
sportolóknak.

A sportgálát idén is látványos 
kísérőprogramok színesítették: 
fellépett a Sopron Táncegyüt-
tes, a HUNGARocky Táncegye-
sület, a gála sztárvendége pedig 
a Soulwave együttes volt.

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 1., 
csütörtök 19.30, 
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Falco KC 
Szombathely

Március 2., péntek 19.30, 
Novomatic-aréna
Sopron KC Sportiskola 
– Óbudai Kaszások

Március 3., szombat 
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – Atom
erőmű KSC Szekszárd

Március 7., szerda 19 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – 
Atomerőmű SE 
férfi kosárlabda
mérkőzések

Teremlabdarúgás
Március 3., szombat 
10 óra, Gárdonyi
Városi alapfokú terem
labdarúgóbajnokság

Túra
Március 4., vasárnap 
9 óra, Soproni-hegység

Teke
Március 4. 
vasárnap 10 óra, 
Győri úti tekepálya
Scarbantia SE –  
Csór TruckTrailer FC

Asztalitenisz
Március 5., hétfő 12.30, 
Kőszegi úti csarnok
Városi alapfokú egyéni 
asztalitenisztorna

Március 6., kedd 12.30, 
Kőszegi úti csarnok
Városi alapfokú egyéni 
asztalitenisztorna

›

Díjátadók a vitorlásbálon
Három hajóosz
tályban is kiosztot
ták a hagyományos 
Fertő Kupát a múlt 
hétvégén rendezett 
vitorlásbálon. 

A Fertő Tavi Vitorlás Szövet-
ség elnöke, Domonkos Szilárd 
elmondta: a tavalyi év országos 
versenyein elért ranglistapon-
tok, valamint a Fertőn rendezett 
vitorlásversenyeken megszer-
zett helyezések alapján állíta-
nak fel egy sorrendet, ez alapján 
osztják ki a Fertő Kupákat.

– A legfiatalabb korosztály, az 
optimist hajóosztály verseny-
zőit is díjaztuk, nekik nagyon 
fontos, hogy visszajelzést kap-
janak. A felnőttek mezőnyében 
a finn és a kalóz kategória leg-
jobbjai kapták az elismerést, 
ők pedig példát jelenthetnek a 
fiataloknak. A kupa mellé aján-
dék is jár, a sportolóink számára 
pedig rendkívül rangos elisme-
rést jelent a Fertő Kupa – hang-
súlyozta Domonkos Szilárd.

A kalóz hajóosztályban a 
Gmeiner István – Kő Tamás, a 
Kámán Tamás – Kámán Csilla, 

illetve a Szentpéteri Ádám – 
Kámán László egységeket díjaz-
ták. Finn hajóosztályban Kántor 
Zsigmond, Varga Tamás és Jung 
József, optimist kategóriában 

pedig Jandl Romeó, Domonkos 
Gergely és Abdai Réka vehették 
át a Fertő Kupát. 

A vitorlásbál jubileumi ün-
nepség is volt egyben, hiszen 

a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
fennállásának 60. évfordulója 
alkalmából bemutatták dr. Már-
kus István: A Fertő tavi vitor-
lázás története című könyvét. 

A sportgálán több mint 160an kaptak elismerést, emléklapot és plakettet

Színpadon a soproni sportolók 

Milyen a város 
sportélete?

TARSOLYNÉ 
KIRÁLY ANIKÓ:
Jó érzéssel tölt el, amikor 
azt látom, hogy a soproni 
csapatok szép eredménye
ket érnek el. Jól játszanak a 
kosarasok, és Babos Tímea 
is remekelt.

KEREKES ERZSÉBET:
A sportolás egészséges, a 
mozgás feltételei is adot
tak Sopronban. Én görkor
csolyázni szoktam, ilyenkor 
télen pedig a műjégpályán 
korcsolyázom.

MÁRTON SZABOLCS:
Sopronban számos sport
ág közül lehet választani, 
jómagam sokáig bokszol
tam. Ezen a területen is van
nak tehetséges versenyzők, 
mint például Máté Ádám.

ROSTA ISTVÁNNÉ:
Amennyire lehetséges, kö
vetem a sporteseményeket. 
Örülök, hogy a csapatok jól 
teljesítenek, ami azt jelen
ti, hogy Sopron sportváros!

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Sopron idén 29. alkalommal köszöntötte legeredményesebb sportolóit a sportgála keretében FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sorsdöntő összecsapásra készül a Sop-
ron Basket. A női kosárlabdacsapat la-
punk megjelenésének napján játssza 
az Euroliga negyeddöntőjének első 
mérkőzését. Roberto Iniguez együtte-
se a török sztárcsapat, a párharc esé-
lyesének számító Fenerbahce ellen 

lép parkettre szerdán este 6 órától a 
Novomatic-arénában.
A lányok győzelemmel hangoltak: a baj-
nokságban a válogatott szünet után foly-
tatódtak a mérkőzések, a csapat pedig 
Pécsre látogatott. A kiélezett mérkőzé-
sen a második és harmadik negyedben 

elhúzott a soproni együttes, az utolsó 
etapban azonban csak 8 pont került a pé-
csi kosárba, végül négy egységgel nyert 
a Sopron Basket. A végeredmény: PEAC-
Pécs – Sopron Basket: 64–68. Az új cen-
ter, Alaina Coates 11 ponttal és 7 lepatta-
nóval mutatkozott be a soproni csapatban.

Sopron Basket: győzelemmel melegített

A Fertő Kupa rangos elismerés a vitorlásversenyzőknek  FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu email címre!›

A hét mottója:

„Olvasni nem azért 
érdemes, hogy 

„műveltek”, hanem 
hogy gazdagok 

legyünk, hogy egyetlen 
életünkben sok ezer 

életet leéljünk, és 
megtapasztaljuk, 
milyen a bukás, a 

hatalom, a magány, 
a diadal, a születés, a 
halál, a hazátlanság 
és a szerelem, (...) 
hogy leleplezzük 
hazugságainkat, 

fölfedezzük életünk 
értelmét, talán az 

Istent is.” 

Müller Péter író, dramaturg, 
forgatókönyvíró, előadó

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Rachel Renee Russell: 
Egy zizi naplója

Nikki Maxwell nemcsak új 
iskolát, de új életet is akar 
kezdeni. Itt a remek alka
lom, hogy katasztrofá
lis múltját maga mögött 
hagyva vagány, népszerű 
és menő csajként újjászü
lethessen. Nikki életében 
nincsenek unalmas per
cek, és az éles nyelvű tini 
most megengedi, hogy 
belekukkants a naplójába 
– immár mind a 9 kötetbe!

›

140 évvel ezelőtt, 1878. 
február 16án hunyt el 
Laibachban (Ausztria) 
Schmidt Ferdinánd József 
entomológus, a magyar
országi barlangi rovarfa
jok felfedezője. Sopron
ban született 1791. feb
ruár 20án.

85 évvel ezelőtt, 1933. feb
ruár 16án hunyt el Wer de
nich Endre római katolikus 
pap, tanár, aki Sopronban is 
szolgált. Lajtakörtvélyesen 
(ma: Pama, Ausztria) szüle
tett 1871. november 25én.

60 évvel ezelőtt, 1958. feb
ruár 21én hunyt el (való
színűleg Székesfehérváron) 
Mentes Domonkos plébá
nos. Kismartonban és Sop
ronban tanult, a teológiát 
Győrött végezte. Szolgált 
Kapuváron és Fertőrákoson. 
Süttörön született 1878. 
szeptember 13án.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes olda
lán (www.szivk.hu) megta
lálható adatbázisból közöl 
részleteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A költészetet népszerűsítették a GYIKban

Ifjú versmondók

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy érdeklődés mel
lett tartották meg az 
elmúlt pénteken a 
GYIK Rendezvényház
ban a Sarkady Sándor 
versmondóversenyt.  

A megmérettetésre több száz 
gyermek jelentkezett, akik 
három kategóriában: óvodá-
sok, kisiskolások (1–2. osztály), 
kisiskolások (3–4. osztály) adtak 
számot tudásukról. A  részt-
vevők húsz soproni, illetve a 
város környéki óvodából, isko-
lából érkeztek.

A feladat mindenkinek 
ugyanaz volt: szavalja el a sza-
badon választott verset. A zsűri 
elnöki tisztjét Ács Tamás, a 
Petőfi Színház művésze látta 
el. A megnyitón dr. ifj. Sarkady 
Sándor emlékezett édesapjára.

– Kortárs és klasszikus költőket 
egyaránt választottak a tanulók, 
de szép számú Sarkady vers is 
elhangzott – mondta el lapunk-
nak Orbán Júlia főszervező, a 

GYIK Rendezvényház vezetője. 
– A hatodszor megtartott ver-
seny célja, most is ugyanaz volt, 
mint korábban: a költészet nép-
szerűsítése és főhajtás Sarkady 
Sándor életműve előtt. Min-
den gyermek emléklapot, cso-
koládét és lufit kapott, a díja-
zottak pedig könyvjutalomban 
részesültek, valamint tisztelet-
jegyeket kaptak a GYIK Rendez-
vényház gyermekkoncertjeire. 
A  legtehetségesebb gyerekek 
az előadásaikkal bizonyították, 
hogy van bennük igazi közlés-
vágy, fantázia és kellő technikai 
felkészültség a művek élmény-
szintű tolmácsolásához.

Hat évvel ezelőtt – még a 
költő, Sarkady Sándor életében – 
indította útjára a GYIK a rendez-
vényt, amelynek fontos feladata 
a soproni író, költő, műfordító 
életművének, verseinek a nép-
szerűsítése és a tehetséges gye-
rekek felfedezése.

Az első helyezett tanulók (az 
óvoda kategóriában nem volt 
verseny), 1–2. osztály: Grubits 
Lóránd (Hunyadi-iskola), Kocsi 
Anna (ágfalvi iskola), Szekendi 

Norina (Lackner-iskola). Külön-
díj: Szvitek Domonkos Kolos 
(nagylózsi iskola), oklevél nél-
küli különdíj: Gyallai Virág 
(Hunyadi-iskola), Nagy Nóra 
(Doborjáni-iskola).

3–4. osztály: Zsubrits Ida 
(Hunyadi-iskola), Kiss Gellért 
(Deák téri iskola). Különdíj: 
Kőhalmi Soma (Petőfi-iskola), 
Varga Jázmin (ágfalvi-iskola), 
Adorján Zsófia (Gárdonyi-iskola, 
Nemes-Horváth Bence (Gár-
donyi-iskola) ,  Béli  Bence 
(Doborjáni-iskola).

Második helyezett tanulók 
1–2. osztály: Pálfi Nóra (Petőfi-
iskola), Szilágyi Dávid (Szent 
Orsolya-iskola), Czeglédy Bar-
bara (Hunyadi-iskola), Visi Szofi 
(Pátzay-iskola, Kapuvár.

3–4. osztály: Harcos Luca (Gár-
donyi-iskola), Szakállos Emma 
(Gárdonyi-iskola).

Harmadik helyezett tanulók 
1–2. osztály: Fábián Blanka (Szent 
Orsolya-iskola), Ruzsbánszki 
Ádám (ágfalvi iskola).

3–4. osztály: Szalay Zsófia 
(Petőfi-iskola), Jurai Kamilla 
(Gárdonyi-iskola).

Felfedező Klub 
új módszerekkel
MADARÁSZ RÉKA

Hetedik évadát zárta idén a Széchenyi Fel
fedező Klub. A szervezők tavasszal műhely
munka keretében kezdik meg a következő 
tanév előkészítését annak érdekében, hogy 
az általános iskolások jövőre már alaposan 
„letesztelt” foglalkozásokon vehessenek részt.

Hat évvel ezelőtt határozta el a 
Széchenyi István Gimnázium 
néhány tanára, hogy tehet-
séggondozó programsoroza-
tot indít felső tagozatos diákok 
számára. A gyakorlatorientált, 
játékos foglalkozásokon nem-
csak a tantárgyak és a gimná-
zium érdekes, izgalmas világát 
igyekeznek együtt felfedezni, 
hanem a minden gyermekben 
benne rejlő tehetséget is.

– Ez az évad azért is volt 
különleges, mert idén végez-
nek azok a tanulóink, akik az 
induló felfedező klubban még 
általános iskolásként tátott száj-
jal hallgatták az előadásainkat 
– mesélte Simon György, a Szé-
chenyi Felfedező Klub megál-
modója. – Közülük többeket fog-
lalkozásvezetőnek hívtunk meg, 
akik rendhagyó órákat tartottak 
az érdeklődőknek.

Volt olyan végzős diák, aki 
tematikus városvezetés során 
ismertette meg Sopron külön-
legességeit a felsősökkel, egy 
másik pedig a nyelvtanulás 

fontosságára hívta fel a figyel-
müket texasi élménybeszámo-
lója alkalmával.

– A  foglalkozásaink híven 
szemléltetik azt a módszertani 
megújulást, amelynek iskolánk 
az élére kíván állni – folytatta 
a Pro Geographia- és Bonis 
Bona-díjas középiskolai tanár. 
– Az óriási sebességgel változó 
világhoz és a még gyorsabban 
változó gyerekekhez szeret-
nénk minél jobban alkalmaz-
kodni, hiszen semmi értelme 
olyan módszerekkel próbál-
koznunk, amelyek évtizedek-
kel ezelőtt működtek.

A megújuló módszertani esz-
köztárba tartozik például a diá-
kok egymástól való tanulása; az 
okos eszközök „okos” használa-
tának elsajátítása; a diákok egy-
más közötti kommunikációjá-
nak és vitakultúrájának fejlesz-
tése; felesleges adatok helyett 
összefüggések megtanítása és 
problémaorientált, új helyzetek-
hez alkalmazkodó kompeten-
ciák fejlesztése.

A Budapesten tartották 
meg a második ESTÖRI 
Kreatív Történelmi Ver-
seny középdöntőjét a na-
pokban. A megmérette-
tésen a Széchenyi István 
Gimnázium két csapata – 
amelyeknek tagjai Gáncs 
Adrienn, Salda Csilla és 
Tátrai Dóra, illetve Hege-
dűs Alexa, Győry Anna és 
Vigh Anna voltak – siker-
rel vette a feladatokat, így 
bejutott a döntőbe. A sop-
roni csapatok felkészítő 
tanára Robotka Csaba.
A középdöntőben ti-
zennégy vidéki, két ha-
táron túli, valamint hat 
budapesti középisko-
la összesen kilencven 
diákja vetélkedett, kö-
zülük tizennégy csapat 
jutott tovább az április 
18-i kismartoni (Eisen-
stadt) döntőbe. 
A verseny témája ebben 
a tanévben a Barokk ün-
nepek a 18. században 
– Vendégségben az Es-
terházyaknál.

Soproniak 
az ESTÖRI 
döntőjében

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a soproni
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél
(összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék
Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-ig,
de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Tel.: 06 99 532 619

amplifon.hu
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Több mint száz gyermek vett részt a 6. Sarkady Sándor versmondóversenyen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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TESTTÖMEGINDEX

BMI. Body (test) mass (tö
meg) index (index). Ha tud
ja, hány kiló és azt is, milyen 
magas, már számolhatunk is. 
Az adatokat mérni kell! 
Szóval ha 189 centi, akkor 
1,89 méter. Ezt az 1,89et 
szorozza meg „önmagával”! 
1,89×1,89=3,57. Ha eddig 
megvagyunk, akkor most 
a kilókban mért testsúlyt 
ossza el ezzel a számmal. 
112/3,57= 31,37. Története
sen ez az én BMIm. 31,37 
kilogramm/ négyzetméter. 
Ha 18 alatt lenne, akkor so
vány, 18 és 25 között a ma

gasságomhoz képest ideáli
san táplált lennék. 25 felett, 
de még 30 alatt túlsúlyom 
lenne „csak”, de így 30 fe
lett bizony elhízott, azaz 
kövér vagyok. Az elhízás
nak „csak” az Ies kategóri
ájában élek, hiszen a 35öt 
nem érem el, és „milyen jó”, 
hogy nem vagyok kórosan 
elhízott (40től lennék az), 
de 10 éve még „csak” túlsú
lyos voltam. Rossz az irány! 
A kövérség betegség! 
Tényleg, az Ön BMIje 
hogy áll? 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

FEBRUÁR 28. – MÁRCIUS 6.

Február 28., 
szerda

Erzsébet gyógyszerár 
Győri u. 15.

99/311–254

Március 1., 
csütörtök

Ezüst kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 2., 
péntek

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10.

99/506–544

Március 3., 
szombat

Ikvahíd gyógyszertér 
Híd u. 21.

99/314–084

Március 4., 
vasárnap

Király gyógyszertár 
Várkerület 114.

99/508–242

Március 5., 
hétfő

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73.

99/505–865

Március 6., 
kedd

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4.

99/329–921

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

›

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Petőfi Színház páros belépőjét sorsoljuk 
ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).  

Február 14-i rejtvényünk megfejtése: Mozart-matiné. Szerencsés megfejtőnk: Pintér Tamás, Sopron, Lackner Kristóf utca 19. 2/7. Mai 
rejtvényünkben Radnóti Miklós Naptárából a Február című versének első két sora olvasható.

KERESZT-
REJTVÉNY

Alma és fája – dr. Tóth Péter 
és fia, dr. Tóth Gergely

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a 
mondás, melynek igazságáért nem kell mesz
szire menni Sopronban sem. Néhány hónapja 
dr. Tóth Gergely főorvos vezeti a Soproni 
Gyógyközpont Csecsemő és Gyermek gyó gyá
sza ti Osztályát, melynek osztályvezető főorvosa 
2009ig az édesapja, dr. Tóth Péter volt. 

– Édesanyám tanárnő volt, 
édesapám pedig a háború 
előtt katonatisztként szolgált, 
ami egyfajta megbélyegzést, sőt 

még annál is többet jelentett az 
ötvenes években – mondta el 
dr. Tóth Péter. – Apámat is elvit-
ték 1950-ben, bebörtönözték, és 

csak ’56 nyarán szabadult, de ezt 
követően is csak segédmunkás-
ként tudott elhelyezkedni. Talán 
mondanom sem kell, hogy ilyen 
családi háttérrel még a gimná-
ziumba való bejutás sem volt 
egyszerű. Eredeti szándékom 
szerint mérnök, mégpedig épí-
tészmérnök szerettem volna 
lenni, de budapesti tanulmá-
nyaimat a szüleim nem tudták 
volna finanszírozni, így érett-
ségi után a helyi, tehát a pécsi 
„egyetemi palettáról” kellett 
továbbtanulási lehetőséget 

választanom, lényegében ezért 
lettem orvos. Volt persze egy 
kis családi indíttatás is a hát-
térben, ugyanis a keresztapám 
gyermekorvosként praktizált, ő 
pedig mindig is egyfajta minta 
volt számomra, így amikor sza-
kosodnom kellett, akkor az ő 
példáját követtem.

Dr. Tóth Péter gyermek gyó-
gyász főorvosnak Győrben 
indult az orvosi pályája, a szak-
vizsgát követően a kandidátusi 
fokozatot is ott szerezte meg, 
majd 1979-től három évtizeden 
keresztül, egészen nyugdíjba 
vonulásáig ő vezette a soproni 
kórház gyermekosztályát.

– Talán joggal lehetek büszke 
arra, hogy nemcsak egysze-
rűen édesapám nyomdokaiba 
léptem, hanem ráadásul még 
ugyanazon kórház ugyanazon 
osztályának vezetőjeként foly-
tathatom is az általa megkez-
dett szakmai munkát – vette át a 
szót édesapjától dr. Tóth Gergely 
csecsemő- és gyermekgyógyász, 
gyermek-gasztroenterológus 
szakorvos, aki mint mondta, 
eredetileg szintén nem az orvosi 
pályára készült. – Középiskolás 
koromban a nyári szünidőkben 
több szállodában is dolgoztam, 
megfogott az a légkör, úgyhogy 
elhatároztam, hogy elvégzem 
a közgazdasági egyetemet, és 
szállodaigazgató leszek. De 
aztán oly erős volt az apai moti-
váció, hogy az utolsó pillanat-
ban irányt váltottam, és Pécsre, 
az általános orvosi karra adtam 
be a felvételi kérelmemet. Azt 
pedig, hogy gyermekgyógyász 
lettem, teljes egészében édes-
apám „rovására lehet írni” – így 
sok-sok egyéb mellett ezért is 
hálás vagyok neki.

A FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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JOHN KANDER - FRED EBB -
JOE MASTEROFF
RENDEZŐ-KOREOGRÁFUS:
BOZSIK YVETTE

CHRISTOPHER ISHERWOOD ELBESZÉLÉSEI
ALAPJÁN ÉS JOHN VAN DRUTEN DARABJA
NYOMÁN FORDÍTOTTA: Baráthy György

2018. március 27. 19 óra 
Soproni Petőfi  Színház

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában. (Sopron, Liszt F. u. 1.) • Online jegyvásárlás: prokultura.jegy.hu

Rendező:

Radó Denise

(Jászai-díjas)

musical két részben

Március 31. 15 és 19 óraÁprilis 1. 15 és 19 óra

UtolJáRa 

SopRonban!

Frederick loewe

alan Jay lerner

Jegyek válthatók 
a pro Kultúra jegyirodájában 
(9400, Sopron, liszt Ferenc u. 1.) 
vagy online: www.prokultura.hu 
I. helyár: 4.500 Ft / II. helyár: 4.000 Ft

sarok

MADARÁSZ RÉKA

A hosszú évek óta 
segítő szakmá-
ban dolgozó Virágh 
Anna lett „Az Év ICF 
Coacha 2017” elne-
vezésű pályázat 
nyertese. A díjazot-
tat arról kérdeztük, 
mi is az a coaching, 
mivel foglalkozik 
egy coach.

Az ICF Magyar Tagozata 2011 
óta minden évben meghirde-
ti „Az év ICF coacha” pályáza-
tot. A megmérettetésen egy 
befejezett coaching-folyamat 
esetleírásával lehet részt ven-
ni. A beérkezett pályaművek 
közül a szakmai zsűri Virágh 
Annáét találta a legjobbnak.
– A  coachingnak nincs 
egyetlen, egységesen elfo-
gadott definíciója – tudtuk 
meg a szakembertől. – Ro-
kon a tanácsadással és a 
pszichológiával is, azonban 
nem ás olyan mélyre, mint 
a pszichoterápia, és nem ad 

konkrét útmutatást, mint a 
tanácsadás.
A coach edzőt jelent. Ahogy 
az edző a sportoló mellett 
áll, és segít neki abban, hogy 
kihozza magából a legjob-
bat, és elérjen egy kitűzött 
célt, úgy áll a coach az ügy-
fele mellett.
A coaching partnerkapcso-
laton alapul. Lényeges, hogy 
az ügyfél akarjon változtatni, 
és legalább annyit dolgoz-
zon az ügy érekében, mint a 
coach. A folyamatnak jól be-
határolható szakaszai van-
nak. Ha az ismerkedés so-
rán a felek úgy érzik, tudnak 

együtt dolgozni, szerződést 
kötnek, amelyben megfogal-
mazzák, mit szeretnének el-
érni, mit várnak el egymástól.
– A helyzetfelmérés és célki-
tűzés után lehetőséget nyúj-
tok az ügyfél számára, hogy 
biztonságos környezetben 
új magatartásformákat pró-
bálhasson ki a támogatásom-
mal – folytatja Virágh Anna. – 
Nem csupán egyetlen irány-
zat híveként tevékenykedem, 
hanem a személyiségemhez, 
a helyzethez leginkább illesz-
kedő módszertannal dolgo-
zom. Legfontosabb eszköze-
im azonban az odaadó jelen-
lét, a figyelem és a sok kérdés.
A szerződést időről időre 
előveszik a felek, hiszen az 
elérendő célok – a körülmé-
nyek függvényében – változ-
hatnak, ezekről visszajelzé-
seket adnak egymásnak. 
A coaching folyamat kulcs-
motívuma a tudatosabb lét 
és cselekvés, mely által az 
ügyfél egyfajta felnőtté vá-
lást él meg.
Bővebb információk a http://
www.viraghanna.hu interne-
tes oldalon olvashatók.

Coach: edző és tanácsadó

Sopronba jön a Leander Kills
A Soproni Rockfarsang kereté-
ben március 3-án a GYIK Ren-
dezvényházban lép fel a Lean-
der Kills. A formáció frontem-
berével, Köteles Leanderrel 
beszélgettünk. 

– Milyen anyaggal érkez-
tek Sopronba?

– Nemrég jelent meg a máso-
dik lemezünk, és ezt turnéz-
tatjuk most meg. De termé-
szetesen az első albumról is 

viszünk számokat Sopronba. 
Úgy gondolom, hogy összeállt 
egy nagyon erős program, ezzel 
érkezünk. Imádjuk Sopront, 
nagyon sokat járunk a környé-
ken is. Talán idén már a VOLT 
Fesztiválra is eljutunk. 

– Mennyire tudja a Leander 
Kills növelni rajongótáborát?

– Szerencsénk van, hiszen 
olyan stílust képviselünk, ami-
vel sokan tudnak azonosulni. 

Kijött tavaly egy Tankcsapda-
feldolgozásunk is, amelynek 
köszönhetően jelentősen nőtt 
a népszerűségünk, ebben segít 
A Dal című műsor is. 

– A Dal mit jelent számotokra?
– Érdekes módon a mi zenén-

ket főleg a nem metál vagy rock 
rajongók szeretik. A Dal pedig 
egy nagyon jó lehetőséget ad 
arra, hogy hozzájuk is eljussunk. 
Hálásak vagyunk ezért.

KÓCZÁN BÁLINT

Új slágerrel kezdte az 
évet Shakira. A szexi 
énekesnő egy igazi 
szívtipróval, Ma lu

má val dolgozott együtt, és 
közös daluk óriási siker lett. 

Újabb single jelent meg Shakira tizen-
egyedik albumáról, az El Doradóról. 
A csinos énekesnő Trap című felvéte-
lét hamar megszerették a rajongók, 
csak a Spotify oldalán több mint 
14 millió streamet gyűjtött 
pár hét alatt, és ez a szám 
biztosan még tovább fog 
növekedni.

A Trap, amely egyben a 
dal stílusáról is sokat el-
árul, egy újabb együtt-
működés a kolumbiai 
énekesnő és honfitársa, 
az igazi latin szívtipró, 
Maluma között. Koráb-
ban a Chantaje című slá-
ger kapcsán egyesítették 
erőiket, amelynek a klipje 
2 milliárd (!) megtekintés 
felett jár már.

Shakira új albuma 
egyébként A  legjobb 
latin pop album kate-
góriában jelölt volt 
az idei Grammy-
díjátadón, eu-
rópai turnéját 
pedig június 
3-án kezdi 
meg Ham-
burg ban.

Európai turnéra indul nyáron Shakira

Latin együttműködés

Virágh Anna

Shakira


