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A tavasz hírnöke a Margaret 
Island legújabb dala, a Hóvirág. 
Lábas Vikiék jelenleg gőzerővel 
dolgoznak harmadik lemezü-
kön, nemrég pedig Junior 
Artisjus-díjat zsebeltek be. 
A zenekar alkotói munkával 
megszakított bolyongása 
márciusban folytatódik 
a vidéki klubokban.

Családi nap 
huszárokkalÚj kézilabdapálya

A Gárdonyi-iskola és 
a vendéglátó szakképző iskola 
udvarán épül meg az új pálya.

Immáron harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a Liszt-központban a gradistyei gálát, melyen 
részt vett Mladen Andrlič, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete is.  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Telt házas horvát gála

Megújul a SÜH
Megújuló formában, tematikus hetekkel jelentkezik a város ünnepi 
kulturális fesztiválja, a tavaszi napok pedig szombaton startol. 

Itt a tavasz 
hírnöke

Modern, európai 
Sopron 

Államtitkári egyeztetés volt városunkban, ame-
lyen kiderült: jól halad a Modern Városok Prog-
ram megvalósítása. A soproni fejlesztési elemek 
összesen 325 milliárd forint értékűek.

A közelgő nemzeti ün-
nepünk előtt néhány 
nappal egy igazi hu-
száros családi nappal 
várják a soproniakat és 
a környékbeli családo-
kat március 11-én, va-
sárnap délután 3 és este 
7 óra között a Liszt-köz-
pontba. Érdemes lesz 
a központ szinte min-
den szintjét felkeres-
ni – gyalogosan vagy 
„lóháton”. A legmagya-
rabb fegyvernem fel-
került a Nemzeti Érték-
tárba is, vagyis a magyar 
huszár immáron 
hungarikum!
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BERTHA ÁGNES

Sopron iskolaváros: 
az alapfoktól a fel-
sőoktatásig minden 
intézménytípus széles 
palettán képviselteti 
magát. Sorozatunk-
ban a város iskoláit 
mutatjuk be, törté-
nelmüket, jelenüket 
és terveiket, valamint 
a diákok azt is meg-
osztják az olvasókkal, 
miért is jó az adott 
intézménybe járni.

Az Idegenforgalmi, Kereske-
delmi, Vendéglátó Szakképző 
Iskola és Kollégium harmadik 
tanéve tagintézménye a Sop-
roni Szakképzési Centrumnak, 
az iskolában 26 nappali tagoza-
tos osztályban több mint 400 
diák tanul. 

– Tavaly rendezvényekkel 
és nagyszerű versenyeredmé-
nyekkel ünnepeltük az iskola 
ötvenedik, „arany” tanévét. 
1967-től folyik intézményünk-
ben középfokú vendéglátóipari 
képzés, akkor öt ilyen iskola volt 
az országban, ma már több mint 
ötven – tudtuk meg Sterbenz 
Lászlótól, a vendéglátó szak-
képző iskola igazgatójától. 

– A célunk azóta is változat-
lan: minőségben benn maradni 
az első ötben – szerencsére 
diákjaink érmes helyezéseikkel 

rendszeresen igazolják elvárá-
sainkat a megmérettetéseken. 

Az iskola nevének megfele-
lően három szakmaterületen 
folyik az oktatás: vendéglátóipar 
ágazaton a vendéglátásszervező 
szak szakgimnáziumi formá-
ban (4+1 év), a pincér, szakács, 
cukrász pedig szakközépisko-
lai rendszerben (3+2 év) törté-
nik. Az idegenforgalmi ágazat-
ban a turisztikai képzés szak-
gimnáziumi rendszerű, míg 

a kereskedelmi tagozaton az 
eladókat szakközépiskolai for-
mában oktatják. Emellett lénye-
ges a felnőttoktatás, és a speci-
ális nevelési igényű gyerekeket 
is fogadják.

– Úgy érzem, nagy erőssé-
günk, hogy a szakmai taná-
raink hajdan iskolánk tanulói 
voltak – tette hozzá Sterbenz 
László –, ez szép hagyomány-
nak tűnik, és a folyamatos-
ságot is megteremti. A belső, 

iskolai tankonyhák mellett 
nagy segítség számunkra a 
külső gyakorlati helyek segítő- 
és befogadókészsége: számos 
étteremmel, szállodával állunk 
kapcsolatban, ahol diákjaink 
tanulószerződéssel dolgoznak.

Az iskola utoljára 2000-ben 
esett át felújításon, ekkor készült 
a tornaterem, több tanterem és 
az új tankonyhák, de a kisebb 
átalakítások, szépítések, a tech-
nikai és tárgyi feltételek bizto-
sítása folyamatosak a szakkép-
zési centrumnak köszönhetően. 
Pályázat keretében valósul meg 
az iskola energetikai korszerű-
sítése, napelemek is kerültek a 
tetőre. Jelenleg egy idegen nyelv 
tanítását célzó pályázat kapcsán 
tíz csoportban folyhat az ide-
gen nyelvi képzés, valamint két 
termet is felszerelnek, többek 
között számítógépekkel és a leg-
korszerűbb e-learninggel.

Iskolák az alapoktól a felsőfokig

Bearanyozott vendéglátó iskola

A vendéglátós diákok a külső gyakorlati helyek mellett az 
iskola tankonyhájában szerzik meg a szakmai ismereteket 
– hangsúlyozta Sterbenz László igazgató

Ahogy a Gárdonyi iskola, úgy a vendéglátó szakképző épülete 
is az Isteni Megváltó Leányai rend tulajdonában volt; 1922-től 
a Női Felsőkereskedelmi Iskolát működtettek itt. A rend erő-
szakos feloszlatása után kereskedelmi képzés kapott helyet az 
épületben, majd 1967-ben két osztállyal megindult a közép-
fokú vendéglátóipari képzés. 1997-től elkezdődött a vendég-
látó és az idegenforgalmi technikusok képzése, majd 2000-
ben – a József Attila Kereskedelmi és Postaforgalmi Szak-
középiskola és Szakképző megszűnése miatt – az iskolához 
került a kereskedelmi szakmunkások képzése is. 

KIRCHKNOPF PETRA 12.B 
A legpozitívabb tapaszta-
latom az iskoláról a taná-
rokkal kapcsolatos: nagyon 
szeretem őket, segítőké-
szek, jól tanítanak, nagy-
mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ilyen magas az 
intézmény szakmai színvo-
nala. Tanáraink jóindulatá-
nak és segítőkészségének 
köszönhető az is, hogy az 
osztályunk ilyen magas lét-
számmal – 29-en vagyunk 
– eljutott az érettségiig. Jó 
és összetartó az osztályunk 
és az iskola közössége, ná-
lunk nincsen ellenséges-
kedés, „vérre menő” riva-
lizálás az osztályok között. 
Idén a nemzetközi Gun-
del-versenyre készülök, jö-
vőre pedig a nem hivata-
los országos bajnokságra, 
a Schnitta-versenyre sze-
retnék eljutni, amit az el-
múlt tanévben iskolám csa-
pata nyert meg.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Időről időre érdemes 
otthonunkat bizton-
sági szempontból 
megvizsgálni. Érték-
tárgyait fotózza le, 
hogy ha ellopnák, 
könnyebben lehessen 
azonosítani!

A tulajdon elleni bűncselekmé-
nyek közül általában az érint 
bennünket legérzékenyebben, 
ha az otthonunkat találjuk felfor-
gatva. Ezt elkerülendő, érdemes 
alkalmanként felmérni, hogy 
biztonsági szempontból kellően 
védett-e lakásunk. – A tapaszta-
latok azt mutatják, lakásbetöré-
sek jobbára olyan helyeken tör-
ténnek, ahol nem megfelelő a 
védelem – mondta el a Soproni 
Témának Babelláné Lukács Kata-
lin, a Soproni Rendőrkapitány-
ság őrnagya, kiemelt bűnmeg-
előzési főelőadó. – Vizsgáljuk 
meg, hogy nyílászáróink meg-
felelőek-e! A bejárati ajtó, illetve 
a földszinti ablakok és a terasz-
ajtó egyaránt kritikus pontjai 
a lakásnak, érdemes ezekre a 
helyekre korszerű, több ponton 
záródó nyílászárókat, a bejáratra 
hevederzárat választani. A riasz-
tórendszer kiépítése is megfon-
tolandó. Bűnmegelőzési szem-
pontból komoly visszatartó ereje 
van, hiszen ha megszólal, a rend-
őrök kiérkezéséig alig pár perce 
van a betörőnek. Egy bútorszéf is 
jó szolgálatot tehet, feltéve hogy 
valóban jól van rögzítve és nem 
mozdítható könnyen.

Babelláné Lukács Katalin arra 
is felhívta a figyelmet, hogy ott-
hon tartott értékeinkről érde-
mes „leltárt” készíteni. Ékszere-
inkről, műszaki cikkeinkről vagy 
más értékes holminkról készít-
sünk fényképet, így ha ellopják, 
könnyen azonosítható lesz.

Fotózza le 
értékeit!

RENDŐRSÉGI 
SOROZAT

Nemzeti ünnep

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
szeretettel hívja Sopron város polgárait a

2018. március 15-i
Városi Ünnepségre a Petőfi térre.

Program
9.30 Sopron Város Fúvószenekarának térzenéje
9.50 Sopron Város Fúvószenekarának zenés ébresztője és
 bevonulás a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület
 lovasaival az Ógabona tér felől a Petőfi térre
10.00 Ünnepi beszédet mond:
 Barcza Attila önkormányzati képviselő, tanácsnok
 Ünnepi műsor és koszorúzás a Petőfi-szobornál 

Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház

www.sopronitema.hu
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AZ INTERNETEN IS!

Szórakozva tanultak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel 600 diák és az 
intézmény összes 
pedagógusa részt 
vett a Roth Gyula-
szakgimnázium 
iskolanapján.

Több évtizedes hagyomány, 
hogy tavasszal úgynevezett 
szakköri napot tartanak a Roth-
ban, az évek során ez a program 
átalakult, kibővült. A cél az, hogy 
a szakmai információk mellett 
az egészséges életmódra nevelés 
és a szórakozás is középpontba 
kerüljön ilyenkor. 

Csütörtökön az iskola képzési 
profiljához kapcsolódó előadá-
sokat is hallhattak a diákok, 
különböző vetélkedőkön, egész-
ségnapon, öregdiák-találkozón 
vehettek részt, a hét elején pedig 
sportversenyeket rendeztek. 
Már nyolcadik éve tartanak az 
iskolanapon úgynevezett kerek-
asztal-beszélgetéseket, idén hét 
szekcióban (er dész–vadász, kör-
nyezetvédő, faipari, kertészeti, 
természettudományos, társada-
lomtudományos, idegen nyelvi) 

ültek össze a csoportok. A diákok 
előre meghatározott témákban 
tartottak előadásokat, amelyeket 
a tanárokból, öregdiákokból álló 
zsűri értékelt.

Fontos eleme az iskolanap-
nak az öregdiákok látogatása, 
ők nemcsak a minikonferenciák 

értékelésében vesznek részt, de 
élménybeszámolót is tartanak a 
saját diákéveikről, tapasztalata-
ikról. A Roth-iskolában egyéb-
ként évente kétszer rendeznek 
iskolanapot: ősszel a sporté, 
tavasszal pedig a szakmai prog-
ramoké a főszerep.

Színes programok várták a rothos diákokat az 
intézmény iskolanapján FOTÓ: ROTH-SZAKGIMNÁZIUM
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Idén is megtart-
ják a vese világ-
napját. Több mint 
100 ország csatla-
kozik már 13 éve a 
programhoz, ame-
lyet március máso-
dik csütörtökén 
szerveznek.

A Soproni Gyógyközpont 
idén is ingyenes szűrővizsgá-
latot tart a vese világnapjának 
alkalmából a járóbeteg-diag-
nosztikai tömb földszintjén. 
A világnap célja a korai egész-
ségnevelés, az időben történő 
figyelemfelkeltés a vesebe-
tegségek megelőzésére. Ezek 
tünetszegényen, alattomosan 

kezdődhetnek, így nagyon 
gyakori az elkésett diagnózis.

– A  2018. év témája a női 
egészség, az idei vese világ-
nap március 8-ra, a nemzet-
közi nőnapra esik – mondta el 
a Soproni Témának dr. Pálvöl-
gyi Nóra nefrológus főorvos. 

– A  WHO a nők fokozott 
egészségügyi kockázatát 
választotta témául. Egyfelől 
annak kapcsán, hogy bizonyos 
társadalmi kultúrákban a nők 
egészségügyi ellátása kisebb 
hangsúlyt kap, így a betegség 
felfedezésének esélye rosz-
szabb. Ugyanakkor a terhes-
ség során mind az anyai, mind 
a magzati kockázatot, kora-
szülések, illetve halálozások 
előfordulását igen jelentősen 
megnöveli egy fel nem fede-
zett vesebetegség. Másfelől a 
nők esetében bizonyos vesét 

érintő betegségek előfordu-
lása gyakoribb lehet. Ilyenek 
a felfelé terjedő húgyúti fer-
tőzések, melyek vesemedence-
gyulladást okozhatnak az ana-
tómiailag rövidebb húgycső 
miatt. Fiatal korban ennek 
fokozott kockázatát jelenthe-
tik a felelőtlen, gyakorta vál-
togatott szexuális kapcsolatok, 
idős korban az inkontinencia 
problémája. A két korosztály 
esetén egészen más a tenni-
való, az orvosi munka, a fel-
világosító–egészségnevelő 
oktatás feladata. Maga a ter-
hesség is egy fokozott kocká-
zati állapot, a ritka, de súlyos 
terhességi toxémia heveny 
veseelégtelenséghez vezethet. 
A rendszeres terhesgondozás, 
a vizelet szűrése megelőzheti 
a problémát. A nőket gyakrab-
ban érinti az SLE nevű szisz-
témás autoimmun betegség, 
melynek leggyakrabban érin-
tett szerve a vese. A vesetüne-
tek felismerése kapcsán válhat 
nyilvánvalóvá a betegség, mely 
azt követően kezelhető.

A 2018-as vese világnapi 
akció célja, hogy az érintettek 
és a társadalom is tudatosabbá 
váljanak a nőket érintő veseár-
talmakkal kapcsolatban. A szű-
rővizsgálatok a családorvosok-
kal együttműködve mindenki 
számára hozzáférhetők (vér-
vétel, vizeletteszt, ultrahang),  
a terhesgondozás idején 
mindez automatikusan zajlik. 

A vese világnapja
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Sopronban emelkedett a magasba a francia gróf

Első vidéki légiparádé

PLUZSIK TAMÁS

A vidéki 
városok 
közül 
először 

Sopronban szállt fel 
monoplán a leve-
gőbe. A mai Lófuttató 
út helyén álló egykori 
lóversenypályán 1910 
pünkösdvasárnapján a 
francia Montigny gróf 
kétszer is a levegőbe 
emelkedett.

1909. október 17-én Magyar-
ország területén, nevezetesen 
Budapesten első ízben szállt fel 
monoplánján „a légűrbe a levegő 
Napóleonja”, Louis Blériot – adta 

hírül a korabeli sajtó. Blériot 
néhány hónappal ezt megelő-
zően repülte át 36 perc alatt a 
La Manche-csatornát. Kísérletét 
már hetekkel a kitűzött időpont 
előtt nagy érdeklődés kísérte, 
ahogy az egyik tudósító fogalma-
zott: „A világhírű szárnyas ember 
jötte annyira felcsigázta az ország 
közönségének képzelő tehetsé-
gét, hogy valóban csak az ágyhoz 
lánczolt beteg ember maradt a 
vaczkában és minden épkézláb 
ember sietett ki a Rákosmezőre, 
hogy tulajdon szemével meggyő-
ződjék a világ nyolcadik csodájá-
ról, a repülő emberről.”. Három-
százezer (!) ember nézte szótla-
nul, vagy lengette a kalapját ezen 
az októberi vasárnapon. 

Néhány hónappal később, 
1910 pünkösdvasárnapján az 
első vidéki repülés is megtörtént, 
mégpedig éppen Sopronban, 

a mai Lófuttató út helyén lévő 
egykori lóversenypályán, ahol 
– mint korábban erről hírt is 
adtunk – a híres csodaló, Kin-
csem is több alkalommal rajt-
hoz állt. A Soproni Napló tudósí-
tója szerint mintegy huszonöt–
harminc ezer ember, köztük 
Henriette királyi hercegasszony 
és férje, Hohenlohe herceg várta 
kíváncsian Louis Blériot-t és az ő 
saját gyártású monoplánjának 
a levegőbe emelkedését. Blé-
riot helyett azonban Montigny 
gróf érkezett Sopronba, aki „tel-
jes aviatikus dresszben, szürke 
főkötőszerű sapkával a fején fel-
ugrott ülőhelyére, Castello mér-
nök megindította a motort és 
elsietett a gép elől, amely fur-
csa, recsegő, fülsértő kattogással 
megindult néhány méternyire a 
földön. A turbina egyre őrülteb-
ben forgott, óriási szelet csapva a 

gép körül, majd felemelkedett a 
karcsú teste és szépen, méltóság-
teljesen emelkedett magasabbra. 
Kétszer keringett a pálya körül, 
és több mint hárompercnyi túra 
után leereszkedett.”. A fiatal fran-
cia gróf miután falatozott és 
megnézte a SFAC – Kicker Wien 
futballmérkőzést, melyen 1:0-ra 
nyert a soproni csapat, még egy-
szer a levegőbe emelkedett, ami-
kor is a hatperces légi útja során 
még a kurucdombi „ingyen 
közönség” felé is tett egy kört.

„Azzal a felemelő tudattal 
távozott mindenki, hogy habár 
a kezdetén vagyunk is, de a 
lehetetlenség immár a hátunk 
mögött van.” – zárta tudósítá-
sát az egykori kolléga. Valóban, 
nem egészen hat évtizednek kel-
lett eltelni, hogy Neil Armstrong 
személyében az első ember 
Holdra lépjen… 

ILLUSZTRÁCIÓ

CSÉRYNÉ OLÁH MÁRTA:
Látványosak az elképzelé-
sek, hogy mit szeretnének 
létrehozni a Fertő mellett. 
A víznél maradva: az uszo-
da átalakítása pedig már el 
is kezdődött.

KULCSÁR DORINA:
Fontos, hogy folyamatosan 
fejlődjön a város! Ezáltal ja-
vul az itt élők életminősége, 
és jobban is érzik magukat.

KÁLMÁN ERIK:
Fontos a közlekedés fej-
lesztése, így az is, hogy 
gyakorlatilag elkezdődött 
az M85-ös gyorsforgalmi 
út megépítése. Ha elké-
szül, még biztonságosab-
ban autózhatunk.

GYŐRIK PÉTER:
Az iskolába menet jól lát-
szik, hogy miként alakul át a 
belváros, és szépülnek meg 
az utcák, a terek. Emellett 
az intézmények felújítása is 
folyamatos.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Ön szerint mennyire 
fejlődik a város?

Vállalkozó és bíró díja
Sopronban a hűség 
napján adják át a 
város legrangosabb 
kitüntetéseit. Az Ifj. 
Flandorffer Ignác-díjat 
Bognár Csaba vette 
át. Sopron Szolgála-
táért-díjban dr. Tatár 
Ágnes részesült.

Bognár Csaba – 
szorgalommal a városért
Bognár Csaba egyik igazán mara-
dandó alkotása a Bánfalvi út 4/d 
szám alatt kialakított kereske-
delmi és szolgáltatói, valamint 
példaértékű üzleti negyed. Az 
egykori Déli pályaudvarral szem-
közti, hosszú évek óta elhanya-

golt terület igényes megszépítése, 
hasznosítása – ahol a régi Sopron 
vármegye jellegzetes építménye-
inek makettjei is megtekinthe-
tők – a tulajdonos lokálpatriotiz-
musát is dicséri. A fentieken túl 
számtalan példaértékű, önzet-
len közösségi vállalást is fel tud 
mutatni, személye jó példa arra, 
hogy egy hazai vállalkozó hogyan 
tud szorgalommal és elkötele-
zettséggel a saját gazdasági érde-
kein túl a városáért is tenni. 

Az ifj. Flandorffer Ignác-díjat 
a város gazdasági életében, gaz-
dasági fejlődésében kiemelkedő 
szerepet játszó, kimagasló gaz-
dasági eredményeket elérő 
magánszemély kaphatja. 

Dr. Tatár Ágnes – 
jelenleg is aktív bíró
Dr. Tatár Ágnes Miskolcon szü-
letett jogász családban. Jogi vég-
zettséget Szegeden szerzett, és 
rögtön az igazságszolgáltatás-
ban kezdett el dolgozni. Mis-
kolcon megyei bírói beosztá-
sig jutott. 1996-ban került Sop-
ronba. Polgári peres bíróként 
vállalkozási, öröklési, kötelmi, 
tulajdon-, illetve családjogi ese-
teket tárgyalt. 2002 és 2004 
között elnökhelyettes, 2004 és 
2016 között elnök a Soproni 
Városi, később Járásbíróságon. 
Jelenleg is aktív bíró. Tevékenyen 

közreműködött a Klebersberg 
téri új bírósági épület megvaló-
sulása körüli munkákban. 2014-
ben az egyik kezdeményezője, 
illetve azóta is vezetője a Sop-
roni Jogász Egyesületnek. 

A Sopron Szolgálatáért-díjat 
annak adományozzák, aki Sop-
ron város közigazgatási terüle-
tén teljesít szolgálatot és kima-
gasló tevékenységet folytatott 
a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, 
az igazságszolgáltatás, a közbiz-
tonság, a tűzoltás, kárelhárítás, 
tűzmegelőzés területén vagy 
Sopron város különböző fenn-
tartású szerveinél, hozzájárult 
az intézmény, illetve hivatal fel-
adatellátása színvonalának eme-
léséhez, a közügyek intézéséhez.

Biztonságosabbá válik a vasúti közleke-
dés a Sopron–Szombathely–Szentgott-
hárd-vasútvonalon. A GYSEV Zrt. kiépíti az 
Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rend-
szert (ETCS L2), amely folyamatosan figyeli 

a vonalszakaszon közlekedő vonatok sebes-
ségét, szükség esetén pedig lecsökkenti azt. 
A GYSEV Zrt. egyik legfontosabb stratégiai 
célja, hogy a lehető legbiztonságosabb vas-
úti közlekedést biztosítson a vonalhálózaton.

Biztonságosabb lesz a vasúti közlekedés

Bognár Csaba

Dr. Tatár Ágnes

Egy Svédországban 2013-ban gyártott Bléroit 11 replika – ilyen géppel repült Sopron fölött Montigny gróf
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EZ LESZ…

A betegség mint feladat
Március 7., szerda 18.30, pedagógusok művelődési háza
Dr. Pőcze István előadása

Zene–vár hangszerismertető kicsiknek
Március 8., csütörtök 9 óra, Liszt-központ
Rézfúvós hangszerek

Képtelen természetrajz
Március 8. 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Szita Kristóf erdőmérnök-hallgató kiállítása

Magyar tükör
Március 8. 18 óra, Soproni TIT
A Szent Korona misztériuma és tana időszerű kérdései – 
Kocsis István történész, író előadása

Nőnapi karaoke
Március 8. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Henrik Ibsen: Ha mi holtak feltámadunk
Március 9., péntek 19 óra, Liszt-központ 
További időpont: március 10., szombat 19 óra

Kéknyúl koncert
Március 9. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Szendőfi Péter mesterkurzus
Március 10., szombat 15 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Rage against the machine tribute by 
Subscribe koncert

Március 10. 21.30 Búgócsiga Akusztik Garden

Magic
Március 11., vasárnap 18 óra, GYIK Rendezvényház
Nagy Jonathan illúzióshow-ja

Szóló néptáncverseny
Március 12–13., hétfő–kedd 9 óra, GYIK Rendezvényház

Fidelissimart
Március 12., hétfő 10 óra, Munkácsy-terem
Soproni képző- és iparművészek kiállítása

Professzor Plusz Program
Március 13., kedd 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Vendég: dr. Lakatos Ferenc

Sopronról
Március 14., szerda 15 óra, pedagógusok művelődési háza
Bolodár Zoltán vetített képes előadása

Szigethy Attila elmaradt pere
Március 14. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Dr. Soós István előadása

A Haydn Filharmónia hangversenye
Március 14. 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Hangversenybérlet

Mindörökké Júlia
Március 14. 19 óra Soproni Petőfi Színház
Színpadi játék Szendrey Júliáról három képben

Dumaszínház
Március 14. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Dombóvári István önálló estje 
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MÉDIAPARTNEREINK:

Őrzik nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat

Horvát gála a Lisztben

Ünnepváró családi nap huszárokkal

PLUZSIK TAMÁS

Immáron harmadik alkalommal rendez-
ték meg szombaton a Liszt-központban a 
gradistyei gálát, melyen részt vett Mladen 
Andrlič, a Horvát Köztársaság magyarországi 
nagykövete is.

Telt ház fogadta a résztvevő-
ket, a kópházi, a horvátkimlei, 
a soproni, az undi, a nardai és 
a horvátországi Markuseve ből 
érkezett együtteseket, ame-
lyeknek a műsorai elsősorban 
a gradistyei folklórra épültek. 

A műsorok és a gyönyörű nép-
viseletek közül külön kiemel-
kedtek a kópháziak, valamint 
az őket kísérő tamburazenekar, 
akik egészen különleges, szemet 
és fület gyönyörködtető gálával 
lepték meg a közönséget.

– Mint Horvátország új nagy-
követe értelemszerűen ez az 
első alkalom, hogy részt vehe-
tek ezen a rendkívül színvona-
las rendezvényen – mondotta 
a rendezvény befejezését köve-
tően Mladen Andrli  nagykövet. 
– A több mint ötszáz éve itt és 
a környéken élő horvátok őrzik 
a nyelvet, a kultúrát, a hagyo-
mányaikat, így ez és az ehhez 
hasonló rendezvények remek 
alkalmak arra, hogy mindezt 
be is mutathassák az érdek-
lődőknek. Nagyra értékeljük 
azt a munkát, amit a megyei, 

a soproni és a többi nemzeti-
ségi önkormányzat e területen 
is végez, ezért ezt a magunk 
módján és a lehetőségei sze-
rint maximálisan támogatjuk 
is. Mivel a gradistyei horvátok 
négy nemzet földjén élnek, így 
ez egyfajta összekötő kapocs is 
ezen országok számára.

A szombat kora esti rendez-
vényen, melynek főszervezője a 
Magyarországi Gradistyei Hor-
vátok Egyesülete volt, részt vett 
Firtl Mátyás országgyűlési kép-
viselő, valamint Barcza Attila 
városi tanácsnok. 

A közelgő nemzeti ünnepünk 
előtt néhány nappal egy igazi 
huszáros családi nappal várják a 
soproniakat és a környékbeli csa-
ládokat a Liszt-központba. A leg-
magyarabb fegyvernem nemré-
giben felkerült a Nemzeti Érték-
tárba is, vagyis a magyar huszár 
immáron hungarikum! Többek 
között erről is szól a „Huszárvá-
gás”, így március 11-én délután 3 
és este 7 óra között valóban érde-
mes lesz a Liszt-központ szinte 
minden szintjét felkeresni – gya-
logosan vagy „lóháton”.

Már a ház előtt huszáros han-
gulat és némi ólomszag várja a 
látogatókat. A rendezvény leg-
főbb partnere ugyanis a Soproni 

Huszár Hagyományőrző Egyesü-
let lesz, amelynek tagjai már a 
ház előtt megmutatják, hogyan 
mutatnak nyeregben. De „ha 
felül a lovára”, a soproni huszár 
azt is szívesen megmutatja, hol 
van a helyi huszármúzeum – az 
Orsolya téren a lábasházi kiállí-
tóterüket is nyitva tartják ezen a 
délutánon, ott is szívesen körbe-
vezetik a családi napos karszalag-
gal érkezőket. Huszárok és dáma-
lovasok lesznek bent az épület-
ben is: lehet velük teázgatni, 
beszélgetni, fényképezkedni és 
bármit megkérdezni…

A Liszt-központ földszint-
jén a Líceumi Vívóegylet „csör-
geti a kardot”. Mivel a magyar 

huszárságról a legtöbbet Sár-
váron tudnak, meghívták a 
Nádasdy-várban működő Sár-
vári Huszármúzeumot is, csa-
logassák egy kicsit a soproni 
családokat a közeli vasi kisvá-
rosba. A  múzeum munkatár-
sai nem jönnek üres „lóding-
gal”: gyermekfoglalkoztatót, 
huszáros öltöztetőt, kirakót és 
ismeretterjesztő játékokat hoz-
nak magukkal.

Akik a fegyverek iránt érdek-
lődnek,  azoknak ajánlják 
Ko szo rús Ödön helytörténész 
magángyűjteményét.

A soproni Mézesház béke-
beli mézeskalácsokkal, csiz-
mákkal, szívecskékkel és persze 

huszárokkal készül a napra – 
az ügyesebbek ki is próbálhat-
ják, hogyan kell a cukormáz-
zal díszíteni a „mézesbábokat”. 
A  Játékláz játéküzlet magyar-
ságismereti társasjátékokkal 
készül a napra.

A Petőfi AMI táncosai és 
a Fi gu rás Banda ezúttal ver-
bunkost táncolnak. A kéz mű-
ves asztaloknál Benedek apó 
lányai (az óvóképző hallgatói) 
szorgoskodnak majd. A büfében 
magyaros finomságok kapha-
tók: többek között megkós-
tolhatják a „huszárcsók” nevű 
süteményt is.

Háziasszonyi szerepben ezút-
tal Huszár Judit segédkezik.

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em. 

Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató,

illetve további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron, Új utca 9. szám 
Helyrajzi száma: 51/A/2
Alapterülete: 69 m2

Rendeltetése: egyéb helyiség

Induló ár: 3.900.000 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2018. március 19-én 11.00 
A helyszínen megtekinthető: 2018. március 13-án 10.20 

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Wallner Ignác-emléktábla és 
relief a Villa soron
„Dr. WALLNER IGNÁC c. tanker. kir. főigazgató em-
lékének hálás tanítványai és polgártársai” olvasható 
a Wallner-villa  (Villa sor 4.) kerítésének kőoszlopán 
lévő márvány emléktáblán. Dr. Wallner Ignác (1847–
1929) tizenhét évig, 1897 és 1914 között volt a mai 
Széchenyi-gimnázium jogelődjének, az egykori sop-
roni Magyar Királyi Állami Főreáliskolának az igaz-
gatója. „…egy már letűnt, nyugodt, szép korszaknak 
volt lelkileg kimagasló egyénisége; munkássága eb-
ben a városban csendesen, minden feltűnést kerül-
ve és mégis maradandó hatást eredményezve folyt 
le. Mint tanár, mint igazgató, mint tudós, mint a vá-
rosi köztörvényhatósági bizottság tagja, mint termé-
szetbarát, mint a klasszikus zene kedvelője, s mint ma-
gánember egyaránt kiváló szerepet vitt a világháborút 
30–40 évvel megelőző Sopron társadalmi és tudo-
mányos életében” – méltatta és búcsúztatta őt sírbe-
szédében tanárkollégája, majd később igazgató utód-
ja, dr. Lauringer Ernő. 1930-tól közel húsz esztendőn 
keresztül dr. Wallner Ignác nevét viselte a Villa sor. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Látogatási 
tilalom

A Soproni Gyógy köz-
pont ban immár a Várisi 
úti Rehabilitációs Intézet 
osztályain is bevezet-
ték a látogatási tilalmat. 
Egyúttal arra kérik a la-
kosságot, hogy a többi 
osztályon, részlegen lá-
zas betegség esetén ne 
látogassák hozzátarto-
zóikat, illetve fokozot-
tan tartsák be a szemé-
lyi higiénés előírásokat.
Az elmúlt heti lapszá-
munkban számoltunk 
be arról, hogy a szü-
lészet–nőgyógyásza-
ti összevont osztályon 
és újszülött részlegén, 
valamint a csecsemő- 
és gyermekgyógyászati 
osztályon, és a koraszü-
lött és patológiás újszü-
lött részlegén is korláto-
zásokat léptettek életbe.

›

Az ünnepi gálán öt magyar és egy horvát együttes mutatta be tudását az érdeklődőknek FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Reményeinkkel és várakozásainkkal 
ellentétben február végén, március 
elején még tartott a tél, sőt, ekkor mutatta legzor-
dabb arcát. Pedig ez az időszak általában már a ta-
vaszvárással telik. Az idén ez nem így volt, de az el-
múlt napokban azért már megcsillant valami, mint-
ha óvatosan lopakodna a tavasz, hogy beteljesítse 
reményeinket. Lassan-lassan megpezsdül a termé-
szet, a madarak is vidámabban csicseregnek a ker-
tekben. Ők már tudják, hogy nincs visszaút. Lehetnek 

még hideg napok – és 
ne feledkezzünk meg a 
közelgő szeszélyes áp-
rilisról sem –, de feltar-
tóztathatatlanul árad a 
tavasz, s egyre kisebb 
teret enged a vissza-
visszahúzó téli erőknek. 
S ha már tavasz és áp-
rilis: ilyenkor a közélet 
is megélénkül, külö-
nösen a választás évé-
ben. Így van ez ország-
szerte és városunkban 
is. Ezekben a hetekben, 
ha nem is mindenki, de 

nagyon sokan – akarva, akaratlanul is – „politikussá” 
válnak. Az emberek kocsmákban, munkahelyeken, 
baráti társaságokban vitatkoznak, érvelnek, vagy – 
ilyen is előfordul – reménytelenül legyintenek egy-
egy kérdés kapcsán. A központi téma természetesen 
az április 8-i választás. Aki résztvevője vagy csak csu-
pán hallgatója az ilyen beszélgetéseknek, azokat nem 
lehet meggyőzni arról, hogy az emberek közönyösek, 
fásultak, nem érdekli őket, hogy mi történik ebben az 
országban. Szerencsére igenis van véleményük élet-
helyzetük, tudásuk, tapasztalataik és reményeik alap-
ján. S tévednek azok, akik azt hangoztatják, hogy „a 
média beköti a szemüket”. Nem, szó sincs erről! Pon-
tosan látják, hogy mi történt az elmúlt években. Így 
aztán van összehasonlítási, viszonyításai alapjuk az azt 
megelőző időszakhoz képest. Persze ugyanazokból 
a tényekből ki-ki más és más következtetést vonhat 
le, de aki reálisan látja a dolgokat, azt nem lehet be-
csapni. Elég csak felidézni például, hogy mi minden 
történt Sopronban, és hogy miképp halad lépésről 
lépésre a tudatosan tervezett városépítés, amelynek 
már számos elme megvalósult, de a java még előt-
tünk áll. Most hadd ne soroljam fel az összes jelentős 
fejlesztési projektet, elég, ha csak az éppen szerdán 
megkezdett M85-ös építését említem vagy a Fertő-
parti beruházásokat, amelyeket már terveznek, tehát 
megvalósításuk nem a ködös és távoli jövőbe vész. 
Amikor majd április 8-án belépünk a szavazófülké-
be, tudnunk kell, hogy nincs visszaút: egy újabb lé-
pést kell tennünk közös jövőnk felé.

„Ezekben a hetekben, 
ha nem is mindenki, 
de nagyon sokan – 
akarva, akaratlanul is 
»politikussá« válnak. 
Az emberek kocsmák-
ban, munkahelyeken, 
baráti társaságokban 
vitatkoznak, érvelnek, 
vagy – ilyen is előfor-
dul – reménytelenül 
legyintenek egy-egy 
kérdés kapcsán.”

Horváth Ferenc jegyzete

Nincs visszaút
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Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Államtitkári egyeztetés: jól haladnak a fejlesztési programok

Modern, európai Sopron

HORVÁTH FERENC

A Modern Városok Program országszerte 250 
projektet tartalmaz, amelyek értéke 3500 mil-
liárd. A soproni programok 325 milliárd forint 
értékűek. Ebből már 80,1 milliárd forintot fel-
használt a város – tudtuk meg Simon Róbert 
Balázstól, a megyei jogú városok fejlesztésé-
nek végrehajtásáért felelős államtitkártól.

A Modern Városok Program 
soproni fejlesztéseiről, az ed-
digi eredményekről és a további 
feladatokról egyeztetett a múlt 
héten városunkban Simon Ró-
bert Balázs és Sopron város ve-
zetése. Az ezt követő sajtótájé-
koztatón a megyei jogú városok 
fejlesztésének végrehajtásáért 
felelős államtitkár első kör-
ben megindokolta, hogy miért 
is dolgozták ki a nagyszabású 
programot. Mint megtudtuk, a 
23 megyei jogú városban 2 mil-
lió ember lakik, közülük 1,2 mil-
lió a munkavállaló. Az egyete-
misták és főiskolások 48 száza-
léka él vagy tanul e városokban. 
A hazai bruttó össztermék 40 
százalékát ezekben a városok-
ban állítják elő. Orbán Viktor 
miniszterelnök éppen Sopron-
ban 2015. március 25-én indí-
totta útjára a programot, s kö-
tött elsőként dr. Fodor Tamás-
sal megállapodást. Az országos 
program 250 projektet tartal-
maz, értékük 3500 milliárd fo-
rint. Közöttük 20 nagy útfelújí-
tás és -építés is szerepel. Ilyen 
például az M85-ös, amely 250 
milliárd forintba kerül. A cél, 
hogy a programok jelentős 
része 2020-ig megvalósuljon, 
s a megyei jogú városok mo-
dern, európai városokká válja-
nak. Simon Róbert Balázs általá-
nosságban szólt a soproni jelen-
tős fejlesztésekről is, hozzátéve, 
hogy eddig 80,1 milliárd forin-
tot fizettek ki. A  részletekről 
először dr. Fodor Tamás adott 
számot. A polgármester ki-
emelte, valóban korsza-
kos fejlődés tanúi 
vagyunk. Első-
ként az M85-
ösről szólt: 

elmondta, három kivitelező 
építi meg az autóutat, az érde-
mi munka gyakorlatilag már 
megkezdődött. Fontosnak tart-

ja dr. Fodor Tamás a városban 
lévő gyűjtőutak korszerűsítését, 
felújítását, a kerékpárút-hálózat 
fejlesztését, hiszen ezek is nagy-
mértékben hozzájárulnak az 
életminőség javításához. Ezért 
nem véletlen, hogy a Lövérektől 
a Jerevánig szin-

te mindenhol tart az útkorszerű-
sítés, sok helyen már be is fejező-
dött. Kiemelt területként kezeli a 
városvezetés a gazdaságfejlesz-
tést: ennek egyik fontos eleme 
egy új ipari park kialakítása a ke-
leti iparterületen, 30 hektáron. 
Ehhez kapcsolódik az ITC, vagy-
is az Innovációs és Technológiai 
Centrum 3,3 hektáron. Az ipari 
parknak természetesen lesz ösz-
szeköttetése az M85-ös Sopron 
keleti csomópontjával. Végeze-
tül a polgármester köszönetet 
mondott a kormánynak, s ki-

emelte, jó az együttműködés a 
fejlesztésekért felelős tárca nél-
küli miniszterrel, Kósa Lajossal, 
illetve munkatársaival. 

Barcza Attila fejlesztésekért 
felelős tanácsnok azokról a 
programokról beszélt, amelyek 

kapcsolódnak a 

turizmushoz is. A történelmi 
belváros közmű- és útfelújítási 
programjáról kiemelte, a mun-
kálatok jól haladnak, a nyár ele-
jére végeznek mindegyik utca 
díszburkolatával. Egy tartalmá-
ban és megjelenésében teljesen 
új múzeumnegyed alakul ki a 
belvárosban. Elkészültek a Szent 
Mihály-templom és a Lenck-
villa felújítási tervei is, kezdőd-
het a kivitelezés. Megtörténtek 
a homlokzatfelújítások előké-
születei is. Megújul az Esterhá-
zy- és a Zichy–Meskó-palota, a 

Russ-villa, valamint a két bel-
városi zsinagóga. A Fertő tavi 
fejlesztésekről szólva kiemel-
te, hogy mi minden épül (lásd 
írásunkat a Soproni Témában 
2018. február 28-án, Vonzó Ma-
gyarország címmel). Külön szólt 
Barcza Attila a Lövérek Prog-
ramról, amelynek két kiemelt 
eleme az új uszoda építése és a 
nemzeti konferencia-központ 

kialakítása, de több kisebb 
fejlesztés is megvaló-

sul, például 5,5 kilo-
méterrel bővítik a 

város kerékpár-
út-hálózatát. 

Fejlesztésről egyeztettek: dr. Fodor Tamás polgármester, Barcza Attila önkormányzati képviselő, 
a fejlesztésekért felelős tanácsnok, Simon Róbert Balázs, a megyei jogú városok fejlesztésének 
végrehajtásáért felelős államtitkár FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az Árpád utcában parkolóház épül   LÁTVÁNYTERV

A múzeumokkal kapcsolatos fejlesztések a turizmust is szolgálják – LÁTVÁNYTERV
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Sózott, cukrozott magvakat ne adjunk az állatoknak!

Életmentő a madáretetés
A Magyarorszá-
gon áttelelő mada-
rak etetése az össze-
függő hótakaró ide-
jén kiemelten fontos, 
hiszen a madarak 
ebben az időszak-
ban sokkal kevesebb 
táplálékhoz tudnak 
hozzájutni.

Az állatvédők szerint nagyon 
fontos a kihelyezett madárete-
tőket folyamatosan élelemmel 
feltölteni. Tanácsos a megvásá-
rolt magvakat száraz helyen, jól 
zárható edényben tárolni.

A rovarevő madarak számára 
a legmegfelelőbb a marhafagy-
gyú, amely magvakkal gazda-
gítható, és célszerű az eledelt 
hálóba helyezni, majd a fákra 
függeszteni, vagy kisebb farön-
kök üregeibe rejteni.

A gerlék, verebek kedvelt téli 
csemegéje a kukoricadara, ame-
lyet a földről szeretnek felcsipe-
getni, ezért az eledelt a lehető 
legszárazabb helyekre érdemes 

tenni, és az etetőtálkát tisztán 
tartani. A  napraforgómagvak 
a csuszkát, a pintyet, a fekete-
rigót, a mátyásmadarat vagy a 
harkályt tartják életben, a köles, 

a repcemag pedig más fajok téli 
eledele. Sózott, cukrozott mag-
vak nem valók a madáretetőkbe.

A kertekben a talajt takaró 
növényeket, a fás, bokros lige-

teket búvóhelyül használják a 
madarak télen, a fűben meghú-
zódó rovarok vagy az áttelelő 
lárvák pedig téli táplálékul szol-
gálnak nekik.

A földikutya 
az év emlőse
A keleti sün, az ürge, 
a denevérek és a 
mogyorós pele után 
idén egy egészen 
különleges emlős-
fajt választottak az év 
emlősének a Föld-
művelésügyi Minisz-
térium Vadonleső 
programjában.

A természetvédelmi szakem-
berek, biológusok minden 
évben olyan állatfajt válasz-
tanak ki, melyre fel szeretnék 
hívni a figyelmet, így érde-
melte ki a megtisztelő kitünte-
tést 2018-ban a kihalás szélén 
álló földikutya.

Egy olyan kisemlősre kell 
gondolni, mely ritkább a kiha-
lással fenyegetett címerállatok 

bármelyikénél, ugyanakkor a 
Kárpát-medencében alakult ki 
majd kétmillió évvel ezelőtt. 
Jelen voltak ősapáink megér-
kezésénél, és minden fonto-
sabb történelmi esemény rez-
géseit megérezték. Mondhat-
nánk, hogy a föld alól kellett 
előhúzni őket Az év emlőse 
címhez, mivel ott érzik magu-
kat biztonságban, inkább csak 
hírüket röppentik a magasba 
ezzel a kiválasztással a program 
kezdeményezői. 

Mivel a földikutyáknak nincs 
szemük, amúgy sem tudnák 
megcsodálni az érdekükben 
tervezett, egész éves progra-
mok színkavalkádját, remek 
hallásukkal pedig a föld alól is 
élvezhetik a műsort.

Az év emlőse köré idén is szá-
mos pályázatot és más izgalmas 
eseményt szerveznek majd.

Idősebb dr. Tóka József a belgyógyász 
szak vizsga megszerzése után – 50 év-
vel ezelőtt – 1968-ban nyitotta meg 
magánrendelőjét, mely mára egy 64 
főt foglalkoztató komoly egészség-
ügyi intézménnyé nőtte ki magát, 
melyet ma az alapító fia és unokája 
vezet. Eddigi fő tevékenységük a fog-
orvoslás és a fogtechnika most bővült 
egy újabb orvosi tudománnyal, a léze-
res szemsebészettel.

– Kerestük és megtaláltuk azt az orvo
si szakmát, amely a legmagasabb tech
nológiát igényli – mondta el dr. Tóka Jó
zsef. – Azt, amely mindenki számára fu
turisztikus, a jövőt hozza a jelenbe, a leg
nagyobb szakmai–technológiai kihívást 
jelenti számunkra. Fogászatunkon 15 éve 
három dimenzióban tervezzük a műté
teket, fogpótlásokat, protéziseket. Háló
zatunkban 80 számítógép és általa ve
zérelt gép dolgozik együtt. Orvos, tech
nikus, informatikus mérnök közös mun
kája. Csak ilyen háttérrel lehet vállalkoz
ni a legfontosabb, legérzékenyebb érzék
szervünk, a szem elképzelhetetlenül pre
cíz lézeres korrekciójára.

Három nagy értékű lézerükkel kü
lönböző kezeléseket tudnak elvégezni. 
– A legfontosabb, hogy egy fem to sze
kun dum lézerrel a szemet századmilli
méteres pontossággal tudjuk műteni – 

hangsúlyozta dr. Tóka József. – Legyen 
szó akár szürkehályog miatti szemlencse
cseréről vagy időskori alkalmazkodó ké
pesség elvesztése miatti speciális szem
lencse beültetésről. Ide tartozik az is, ha 
a betegünk egyszerűen el akarja hagyni 
a szemüvegét, kontaktlencséjét, és szaba
don szeretne látni. A diagnosztikai, terve
ző és a műtétet végző vagy segítő készü
lékek egy rendszerbe vannak kötve, köve
tik a szem akaratlan pici mozgásait és ed
dig elképzelhetetlen biztonságot adnak a 
kezelést végző orvos kezébe a rutinmű
tétek és a különleges, nehezebb beavat
kozások alatt is. Femtoszekundum lé
zer, Excimer lézer, YAG lézer. Ezek a kü
lönleges szavak fantasztikus technológi
át  takarnak.

– Nagyon fontos, hogy itt nemcsak a 
szemüveg elhagyása érdekében végzett 
műtéteket találja meg betegünk, hanem 
külön nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy teljes körű diagnosztikával rendel
kezzünk, így a meglévő és várható szem
betegségeket nagy biztonsággal tudjuk 
felismerni és a kezelésre javaslatot tu
dunk adni. Így a szemüveget kiváltó lá
táskorrekciós műtétek mellett a szürke
hályogműtétek nagyon precíz tervezé
sével és lézerrel asszisztált kivitelezésé
vel is foglalkozunk – zárta szavait dr. Tóka 
József. (x)

Dr. Tóka: 

Modernitás a gyógyászatban

A falusi kőműves fia, idősebb dr. Tóka József kitűnt jó tanulásával és 
tanárai segítségével, 1955-ben egyetemre jutott, orvos, belgyógyász 
lett. Később fia és unokája is az orvosi pályát választotta, így már a 
család harmadik generációja él a gyógyításnak több mint 60 éve. A 
tudás nem öröklődik, de a gyógyításhoz való elkötelezettség, a hoz-
záállás, a tanulni vágyás, a gyógyító szemlélet és a felelősség érzése 
apáról fiúra adódik.

Március elsejétől indult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-
ellenőrzés, amelyben a húsvétkor hagyományosan fogyasz-
tott, valamint a szezonális élelmiszereket ellenőrzik a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei 
– közölte a Földművelésügyi Minisztérium.
A Nébih szakemberei ellenőrzik a pácolt, füstölt nyers vagy 
főtt húskészítményeket, különösen a sonkákat, az édes-
ipari termékeket, a különféle borokat és szeszes italokat, a 

szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, de nagy hangsúlyt 
helyeznek a bárányok és nyulak minőségére is. Kiemelten fi-
gyelik még az értékesítésre kerülő étkezési tojásokat, és a 
hatóság idén először a tojásfestékeket is megvizsgálja majd.
Az agrártárca arra törekszik, hogy az ünnepi időszakban is 
kizárólag biztonságos, kiváló minőségű, lehetőség szerint 
magyarországi gyártású élelmiszerek kerüljenek a magyar 
családok asztalára.

Szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

A madarak a téli időszakban sokkal kevesebb táplálékhoz tudnak hozzájutni
MTI FOTÓ: KOMKA PÉTER

A földikutya a kihalás szélén áll FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR
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1993
Bajnoki döntő: 
Sopron – MTK
Az már vasárnap eldőlt, hogy 
idén elmarad a várt vidéki 
döntő a női kosárlabda-bajnok-
ságban. A tavalyi ezüstérmes 
Diósgyőr ugyanis három sima 
meccsen elbukott az MTK elle-
nében. A másik páros, a Sopron 
és a BSE tegnap délután talál-
kozott negyedszer, s a fővá-
rosiaknak győzni kellett volna 
hazai pályán, hogy megérjék a 
mindent eldöntő derbit. Balogh 
Judit kikapcsolására készült a 
BSE, ám a soproniak Bubu szo-
kásosnál jóval haloványabb 
játékát is elbírták ezen a napon. 
A világklasszis bedobó helyett 
villogott az amerikai idegenlé-
giós Thomas, Orbán és Csávás. 
Így a soproniak megnyugtató 
(44:34) előnyt szereztek a szü-
netig a labdával magázódó 
viszonyban lévő BSE ellenében. 
A folytatás diadalmenet volt, 
egyre nőtt a soproni előny, s 
a vége 89:76 a soproniaknak. 
Folytatás következik, már a 

bajnoki címért, először már-
cius 20-án Sopronban. (Kurír)

1968
Mini elbeszélés érkezett 
a mókapályázatra! 
Sopronból küldte Nagy Judit. 
Bármely úttörőőrs dramatizál-
hatja és előadhatja. Az elbeszé-
lés főszereplője egy vadonatúj 
zongora. A másik főszereplő a 
négyéves Misi, aki még soha 
nem látott zongorát. Nézegeti, 
alábújik, felmászik a tetejére 
és lefekszik rajta, de kényel-
metlen. Ismét lemászik és egy 
pohár vizet állít a fényes lap-
jára. Édesanyja rászól, hogy ezt 
nem szabad. Ekkor Misi kifa-
kad: Nem szék, mert nem lehet 
rajta ülni, nem ágy, mert nem 
tudok rajta aludni, meg nem is 
asztal, akkor minek foglalja itt 
a helyet? Édesanyja felemeli a 
zongora fedelét, Misi pedig meg-
látja a fehér-fekete billentyűsort 
és boldogan felkiált: melyik bil-
lentyűvel foghatom a Petőfit? 
Várjuk a további, ehhez hasonló 
mókás írásokat! (Pajtás)

1918
Grófot szabad lőni…
Sopron elhunyt képviselőjé-
ről, Szilvássy Mártonról, kinek 
halála általános részvétet kel-
tett a soproniak körében, több 
kedves anekdota is fönnma-
radt. Az egyik így szól. Vadászat 
volt Széchenyi Gábor grófnál, 
és Szilvássy is ott volt a meghí-
vottak között. Mikor megkezdik 
a vadászatot, Szilvássy meg-
kérdi a grófot: Mit lőhetünk 
gróf úr? Mindent, csak őzsutát 
és fácántyúkot nem – vála-
szolta Széchenyi Gábor gróf. 
Egy kevéssel később Szilvássy 
mellett egy nyú l ugrik föl, 
nosza, célba veszi, de néhány 
sörét a gróf lábikrájába téved. 
Persze az szidja az ügyetlen 
vadászt. Még akkor is szitko-
zódik, amikor leheverednek 
ebéd után. A gróf úr az oka, szó-
lal meg Szilvássy. Én ugyanis 
megkérdeztem, hogy mit nem 
szabad lőni, azt pedig méltósá-
god nem mondta, hogy grófot 
sem szabad lőnünk… (Soproni 
Napló)

Lisztcsempészés 
Ausztriába
Sopronból jelenti tudósítónk, 
hogy Bochinszky Samuné 
soproni lakos négy kiló nul-
lás lisztet adott el, kilónként 4 
korona 50 fillérért, és a lisztet 
két osztrák munkáslány útján 
akarta Ausztriába csempészni. 
Bochinszkynét rajtakapták a 
csempészésen, és egy hónapi 
elzárásra és 600 korona pénz-
büntetésre ítélték. Azt a két oszt-
rák lányt, akik a lisztet Sopronból 
Ausztriába akarták vinni, két-két 
napra elzárták. A soproni csend-
őrség és határrendőrség nap-
nap után egész sereg csempészt 
tartóztat le, akik élelmicikkeket 
akarnak kivinni Ausztriába. 
A napokban a soproni csend-
őrség huszonöt Moson-megyei 
illetőségű földmívest és nap-
számost állított elő, aki nagy 
mennyiségű burgonyát akartak 
Ausztriába csempészni. A rend-
őrség kihágási eljárást indított 
ellenük. (Az Est)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A Soproni Tavaszi Napok programja a hétvégén kezdődik és április 2-ig tart 

Dzsesszrobbanás az ünnepi heteken
Európában először 
Sopron adhat otthont 
a műfaj világsztárjait 
felvonultató nemzet-
közi ütősfesztiválnak, 
a SopronDrumnak 
júniusban. Mindemel-
lett megújult for-
mában, tematikus 
hetekkel jelentkezik a 
város ünnepi kulturá-
lis fesztiválja, a tavaszi 
napok pedig szomba-
ton startol. 

A Pro Kultúra nyári program-
jairól Budapesten tartott saj-
tótájékoztatót a cég vezetése. 
Itt Pataki András ügyvezető 
elmondta: arra törekedtek, 
hogy a műfaji és stílusbeli vál-
tozatosság jegyében a legszí-
nesebb programkínálatot biz-
tosítsák nemcsak a soproniak-
nak, hanem a turistáknak is. 
Így június 8-tól július 15-ig öt 
héten át a minőségi kultúráé 
lesz a főszerep Sopronban és 
környékén.

Az öthetes prog-
ram elsőként a 
jövő generáci-
óját, valamint 
a családokat 
szólítja meg. 
A már hagyo-
mánnyá 

vált „Sopron zenél” program 
évente visszatérő lehetőség a 
fiatal zenésznemzedék számára 
a bemutatkozásra és a nemes 
versengésre. 11. alkalommal 
rendezik meg a Tündérfeszti-
vált, a rendezvény idén renge-
teg zenei, színházi programmal 
várja a gyerekeket, akiket zárás-
ként este a barlangszínházban 
az ExperiDance táncegyüttes 
mesemusicalje, a Cinderella 
varázsolja majd el.

A SÜH nagy vállalkozása a 
június 11-től június 17-ig tartó 
SopronDrum fesztivál, amely-
nek művészeti vezetője Horváth 
Kornél Kossuth-díjas ütőhang-
szeres művész, aki kiemelte, 
hogy a meghívott világsztárok 
nemcsak muzsikálnak majd, 
hanem kurzusokat is tartanak 
az ideérkező magyar és külföldi 
középiskolás, valamint egyete-
mista művészeti hallgatóknak. 

A SÜH keretében rendezik 
meg a HétTánc Festet, a Sop-
ron Classic két hetében a klasz-
szikus zene kap főszerepet az 
egész városban. A sajtótájékoztatón elhang-

zott, az egész nyári szezon alatt 
népszerű hazai énekesek, szín-
házi előadások, német nyelvű 
operettek és olaszul énekelt 
opera is szerepel a fertőrákosi 
barlangszínház 2018-as sze-
zonjában, ahol 42 alkalom-
mal 18 féle produkciót láthat-
nak a nézők. 

A 2018-as Soproni Tavaszi 
Napok mottója a „Hajtás”! – ezt 
már a hétfői soproni sajtótájé-
koztatón mondta Pataki András, 
ahol a tavaszi rendezvényeket 
ismertette. – A szónak többféle 
jelentése és sokféle üzenete kel 
életre a programsorozat alatt. 

A tavaszi napok egy nagysza-
bású családi rendezvénnyel, a 
Huszárvágás című programmal 
kezdődik március 11-én. (Ennek 
előzetesét lapunk negyedik 
oldalán olvashatják.)

Ugyanezen a napon nyílik 
meg a Munkácsy-teremben a 

soproni képző- és iparművé-
szekből álló Fidelissimart alko-
tói kör kiállítása. A tárlat egyik 
kísérőprogramja lesz a más-
napi feszültségoldó társasjáté-
kozás. Március 17-én és 18-án 
papírba öltözik a Festőterem, 
ugyanis a 30 éves Magyar Ori-
gami Kör kiállításának ad ott-
hont. A tavaszi napokon a Petőfi 
Színház is sokszínű kínálattal 
várja a nézőit. Zenei élmény-
ből sem lesz hiány: a Haydn 
Megváltónk utolsó hét szava a 
keresztfán című művét adja elő 
a Wespa vonósnégyes. Húsvét 
hétvégéjén rendhagyó progra-
mokkal várja a családokat a Fer-
tőrákosi Kőfejtő és Barlangszín-
ház. A tavaszi napok zárásaként 
(április másodikán) a Fő téren 
az Attila fiai társulat nevű rock-
szer veződés lép fel.

A Soproni Tavaszi Napok 
aktuális programjairól előzete-
sen beszámolunk.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Kulturális és Oktatási Bizottsága

pályázatot hirdet
meghatározott célú pályázatok

támogatására
melyek beadási határideje:

•  Kulturális feladatok támogatása:
2018. április 6.

•  Testvérvárosi kapcsolatok ápolásának támogatása:
2018. október 31.

•  Civil szervezetek támogatása:
2018. október 31.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A pályázati anyagok – a pályázati felhívásokban
részletezett csatolandó dokumentumokkal együtt – 

letölthetők a www.sopron.hu oldalról,
vagy átvehetők személyesen

a Humánszolgáltatási Osztályon (Sopron, Fő tér 1.) is. 

Pályázatok benyújtása: papír alapon, 1 példányban, 
személyesen vagy postai úton

a Humánszolgáltatási Osztálynak címezve. 

Az öthetes ünnepi hetek alatt a gyerekeknek, a családoknak is kínálnak érdekes programokat
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A SopronDrum fesztivál művészeti vezetője, 
Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész

Molnár Anikó és Papp Attila, 
a Mindörökké Júlia című előadás két szereplője
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A fejlesztés hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez

Új kézilabdapálya épül

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és a vendég-
látó szakképző iskola udvarán épül meg az új 
kézilabdapálya – jelentette be a helyszínen 
Barcza Attila, az ifjúsági, turisztikai és sportbi-
zottság elnöke.

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség a kormány támogatásával 
indította útjára a rekortánpálya-
fejlesztési programot, amelynek 
részeként korszerű kézilabdapá-
lya épül Sopronban. A szabvá-
nyos, 22x42 méteres pálya köré 
palánkot és labdafogó hálót is 
kialakítanak. A kivitelezést a 
kézilabda szövetségen keresztül 

teljes egészében a magyar kor-
mány finanszírozza.

– A kormány kiemelten 
támogatja a családokat, a gye-
rekeket, fontos célkitűzés az 
egészséges életmódra neve-
lés – mondta el hétfői sajtótá-
jékoztatóján Barcza Attila, az 
ifjúsági, turisztikai és sport-
bizottság elnöke. – Az elmúlt 

években ezért nemcsak a 
képzésre fordítottunk nagy 
hangsúlyt Sopronban, hanem 
a sportoláshoz szükséges hát-
tér kialakítására is. Bővítet-
tük a sportarénát, folytatjuk 
a városi stadion fejlesztését. 
Teljesen megújítottuk a kuruc-
dombi sporttelepet, a Papréti 
csarnokot pedig több ütem-
ben korszerűsítjük. Új műfü-
ves pályák épültek a város-
ban, emellett az Ágfalvi úton 
labdarúgó utánpótlás-nevelő 
központ létesül. Szabadtéri fit-
neszparkokat is létrehoztunk. 
A sportfejlesztések közül a 

legnagyobb beruházás az új 
modern uszoda építése a Lövé-
rekben. Ez a közel sem teljes 
felsorolás is jól mutatja: jó 
úton járunk!

Barcza Attila végezetül meg-
jegyezte, biztosak abban, hogy 
az új kézilabdapálya sokak szá-
mára még népszerűbbé teszi a 
a sportágat, így a fejlesztés hoz-
zájárulhat az egészséges élet-
módra neveléshez is.

A tervek szerint az új beru-
házás a szeptemberi isko-
lakezdésig befejeződik, így 
ősztől már birtokba is vehe-
tik a diákok.

Világbajnok 
súlylökő 

Megszerezte a magyar atlétika első világbaj-
noki címét Márton Anita. 

A békéscsabai atléta 19,62 méte-
res országos csúccsal megnyerte 
a női súlylökést a birminghami 
fedettpályás világbajnokságon.  A 
29 éves klasszis évek óta a nem-
zetközi elit tagja, fedett pályán 
a legutóbbi két Eb-t megnyerte, 
míg a 2016-os portlandi vb-n 
második volt. Birminghamben 
már a harmadik körben sikerült 
a magyar sportolónak a bravúr: 
19,48 méterrel átvette a vezetést 

és a saját magyar csúcsát is átadta 
a múltnak. Ezzel azonban még 
nem volt vége a versenynek: 
Anita hatodikra tartogatta leg-
jobbját, már biztos győztesként 
19,62-ig lökte a szert, ezzel tovább 
javította rekordját.

A világbajnok az M4 Sportnak 
a helyszínen úgy fogalmazott, 
egyelőre hihetetlen számára, 
amit elért, kell még néhány nap, 
hogy feldolgozza a sikert.

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

Havas városi túranap

Sikeres nemzetközi torna

Tavaszias helyett igazi téli idő-
ben túráztak hétvégén a Sopro-
niak. A „Túrázz Sopron!” városi 
túranapot már negyedik alka-
lommal hívta életre a sportfel-
ügyelet, a Sopron Régió Turisz-
tikai Központ Nonprofit Kft. és 
a soproniseta.hu. Sáros Viktor 
túravezető elmondta: télies, 
de gyönyörű időben, szikrázó 
napsütésben túráztak a részt-
vevők a Soproni-hegységben 
kijelölt útvonalon. A gyalog-
túra az uszodától indult, majd 
a Bögre-forrás érintésével érték 
el a Ká roly-kilátót, ezután a 
Gloriett-kilátó – Felsőlővérek 
útvonalon érkeztek vissza az 
eredeti kiindulóponthoz.

– Több természetjáró egye-
sület is csatlakozott hozzánk, 
csaknem hatvanan teljesítettük 
a túrát a különleges hangulatú, 
hóval borított Soproni-hegység-
ben – mondta el Sáros Viktor. 
– Négy és fél órás, igazi családi 
programot tartottunk, nem tel-
jesítménytúrát. Így bárki eljöhet 
velünk, megismerheti a túrázás 
élményét és a hegyvidéki séta 
csodálatos hangulatát. 

PÁDER VILMOS

Befejeződött az SC Sopron 
utánpótlás-nevelő egyesület 
nemzetközi tornája. A récé-
nyi (Ritzing) sportcsarnokban 
nagy küzdelmeket, helyenként 
látványos jeleneteket láthatott 
a szülőkből és hozzátartozók-
ból szép számmal megjelent 
szurkolótábor. 

Az utánpótlás-nevelés fon-
tosságát bizonyítja, hogy a 
magyar és osztrák élvonal fia-
taljai is megmérettették magu-
kat különböző korosztályban. Az 
U11-es korcsoportban az FTC és 
a Győri ETO mögött harmadik 
lett az SC Sopron. Az U10-es kor-
osztályában is derekasan helyt-
álltak a soproniak, a 10 csapa-
tos mezőnyből az ötödik helyen 

végeztek. Az U9-es korosztályá-
ban a Sopron a negyedik lett, 
az U8-as gárda szintén a negye-
dik, az U7-es csapat a hatodik 
helyen zárt.

Horváth Csaba szakágvezető 
szakmailag jónak minősítette a 
tornát: – Örömteli, hogy fiatalja-
ink állták a sarat, jól szerepeltek, 
és jó benyomást tettek a helyszí-
nen tartózkodó szakemberekre.

Az NB II. 23. fordulóját az 
MLSZ versenybizottsága az 
egyesületek kérésére – misze-
rint a pályák a nagy mennyisé-
gű hó miatt mérkőzések leját-
szására alkalmatlanok – elha-
lasztotta. A játéknap pótlását 
április 11-re (szerda) írta ki. Az 
elmaradt Sop ron –Ceg léd-

mérkőzésről még nem szü-
letett döntés, azt várhatóan 
csütörtökön tárgyalja az NB II-
es versenybizottság. A Cegléd 
keresetet nyújtott be az MLSZ 
versenybizottságához, mely-
ben a plusz költségeik meg-
térítését és a mérkőzés három 
pontját kérik.

Elmaradt a második meccs

Március elején igazi 
téli túrát kínált a 
résztvevőknek a 
„Túrázz Sopron!” 
városi túranap
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Márton Anita

Most még hó borítja a leendő pályát, de várhatóan ősztől már a diákok kézilabdázhatnak rajta
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euroligában vere-
séget szenvedett a 
Fenerbahce-tól a 
Sopron Basket. A 
lányok a bajnokság-
ban aztán javítottak, a 
Szekszárd együttesét 
legyőzték Sopronban.

A Sopron Basket minden vára-
kozást felülmúlt, amikor a cso-
portjában a második helyet 
szerezte meg az idei Euroliga 
kiírásban. Ezért pályaelőnyből 
kezdhették a lányok a török elit-
klub, a Fenerbahce elleni pár-
harcot. A múlt szerdai összecsa-
páson az egész meccsen a ven-
dégcsapat irányított: hamar 
előnybe kerültek és ezt meg is 
tartották. Crvendakic, Turner és 
Milovanovic próbálta a lépést 
tartani a török játékosokkal, 
azonban a meccset végül maga-
biztosan a vendégek nyerték. A 
végeredmény: Sopron Basket – 
Fenerbahce, 55–60. A két győ-
zelemig tartó párharc második 

mérkőzését szerda este rendezik 
Isztambulban.

A hétvégén sem volt könnyű 
dolga Roberto Iniguez együtte-
sének: az alapszakaszt vezető 
Szekszárd látogatott Sopronba.  
Fegyvernekyék 9–0-val kezd-
ték a meccset, a tíz pont körüli 
különbséget tartotta is a sop-
roni csapat, csupán a harma-
dik negyedben zárkózott fel 
a Szekszárd. Végül 12 pontos 
hazai siker született, ami azt 
jelenti, hogy ha azonos pont-
számmal végez a két együttes 
a bajnokság végén, a Szekszárd 
kerül az első helyre, hiszen 
ősszel hazai pályán 13 ponttal 
nyert. A végeredmény: Sopron 
Basket – Atomerőmű KSC Szek-
szárd: 77–65.

– Az Euroligában a szezon 
eddigi leggyengébb játékát 
mutattuk, de nem veszítjük el a 
reményt, korábban több idegen-
beli bravúrunk is volt – összeg-
zett Roberto Iniguez vezető-
edző. – A bajnoki meccsen csak 
félsiker a győzelem, több pont-
tal kellett volna nyernünk, de 
sok hibával játszottunk, ezen 
változtatni kell.

LELÁTÓ

Röplabda
Március 8., 
csütörtök 10 óra, Fáy
Diákolimpia fiú 
röplabda B kategória 
megyei döntő 

Március 13., 
kedd 13 óra, Fáy
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
(záróforduló)

Kosárlabda
Március 9., 
péntek 19.30, 
belvárosi sportcsarnok
Soproni Tigrisek 
– Kaposvár KE

Március 14., szerda 
19 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – 
Alba Fehérvár

Kerekesszékes 
kosárlabda

Március 11., vasárnap 
9 óra, Novomatic-aréna
Ob 6. forduló

Teke
Március 11., 
vasárnap 10 óra, 
Győri úti tekepálya
Turris SE – Halogy SE

Vízilabda
Március 11., 
vasárnap 12.30, 
Csik Ferenc Uszoda
DVL ifi–serdülő 
bajnokság 

Labdarúgás
Március 11., vasárnap 
14.30, városi stadion
Soproni VSE – Vác FC

› Az Euroliga negyeddöntőjében kevésen múlt a hazai bravúr

Győzelem a Szekszárd ellen
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Versenyek a jégen

Idén is nagy sikerrel 
zajlott a Sulik a jégen 
elnevezésű sport-
program. A műjég-
pályán négy általános 
iskola hét csapattal 
képviseltette magát. 

A városi sportfelügyelet, vala-
mint a Soproni Jégkorong 
Sportegyesület közös szerve-
zésében zajló versenyen elő-
ször ügyességi sorversenye-
ket rendeztek. Ebben szerepelt 
lécátugrás, guggolás, hátra-
felé korcsolyázás, vagy szlalom 

– mindezt természetesen időre, 
tehát minél gyorsabban kellett 
végrehajtani a résztvevőknek. 
Ezután a jégkorong sport „kis-
testvére”, a ringet következett: 
háromfős csapatok játszottak 
egymás ellen a nehéz korongot 
helyettesítő könnyű gumigyű-
rűvel, a csapatok percenként 
sort cseréltek. 

– Sok gyerek jár hozzánk 
korcsolyázni, az iskolák szer-
vezetten jönnek délelőttön-
ként – mondta el Koós Zoltán, 
a Soproni Jégkorong Sport-
egyesület elnöke. – Mi azon-
ban azt szerettük volna, hogy 

a korcsolyázásban legyen kihí-
vás. A gyerekek nehezített fel-
adatokat kaptak, amelyek végre-
hajtása közben mindenki meg-
mutathatta, hogy ügyesebb a 
másiknál. Meggyőződésünk, 
hogy ezáltal fejlődnek a leg-
jobban a fiatalok. Ezért hívtuk 
életre a Sulik a jégen programot, 
amelyben kikötés volt, hogy 
fiúk–lányok vegyesen legyenek 
a csapatokban. 

Az idei programot a Szent 
Orsolya-iskola „A” csapata 
nyerte, megelőzve a Gárdonyi 
és a soproni német nemzetiségi 
iskola egységét.

A szervezők szerint a játékos feladatok végrehajtása közben sokat fejlődik a 
gyerekek korcsolyatudása FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Játékostársai és barátai minden évben megrendezik a 28 éves korában tra-
gikusan elhunyt tanár tiszteletére a Kozák Gábor emléktornát. A Krasznai 
Ferenc Sportcsarnokban a torna kezdete előtt egyperces néma főhajtással 
emlékeztek a résztvevők egykori társukra. 
A névadó barátaiból, játékostársaiból és tisztelőiből összeállított csapatok látvá-
nyos csatákat vívtak egymással a sportszerűség jegyében. A torna slágercsapata, 

a Viktória Old Boys együttese volt, ugyanis ebben a csapatban játszott egykor 
Kozák Gábor, aki harmincnégy évvel ezelőtt a téli teremtornán szenvedett ha-
lálos kimenetelű fejsérülést. A Berzsenyi-gimnázium angol–orosz szakos ta-
nárát nagy szeretet övezte, diákjai rajongtak érte. A régi Viktória kispályás lab-
darúgócsapat alapítója és oszlopos tagja volt. Az emléktornát a Viktória fiatal-
jai nyerték, győzelmükkel méltó emléket állítottak a népszerű sportembernek.

Kozák Gábor kispályás futball emlékverseny 

A török Fenerbahce ellen nem sikerült a bravúr (felvételünkön), 
de a Szekszárd elleni rangadót megnyerték a lányok FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre!›

A hét mottója:

„A szív memóriája 
a rossz emlékeket 

kiveti magából, 
a jókat pedig 

felnagyítja, s ezzel 
a csalafintasággal 
érjük el, hogy el 
tudjuk viselni a 

múltat.”

Gabriel García Márquez 
Nobel-díjas 

kolumbiai író, újságíró, 
kiadó és politikai aktivista

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Gabriel García Márquez: 
Szerelem a kolera idején

A történet 1880-ban kez-
dődik, amikor a gyönyö-
rű Ferminának választania 
kell két udvarlója között, 
a jóképű Florentino Ariza 
és a népszerű Juvenal 
Urbino doktor között. Ez 
a gyötrődés és háromszög 
csaknem 50 éven át tart. A 
meghökkentő befejezésű 
szerelmi történet egy lük-
tető, letűnt világban ját-
szódik, ahol a tengerben 
olykor még feltűnik egy 
éneklő vízitehén keblén a 
borjával; ahol még a leg-
józanabb gondolkodású 
embernek is természe-
tesnek tűnik, hogy a tár-
gyak olykor elsétálnak a 
helyükről.

›

375 évvel ezelőtt, 1643. 
március 4-én született Kis-
martonban Dinhoffer Ger-
gely jezsuita szerzetes, ház-
főnök. Linzben hunyt el 
1699. március 24-én.

50 évvel ezelőtt, 1968. már-
cius 6-án hunyt el Budapes-
ten Schöller Károly orvos, 
röntgenológus. Sopron-
ban született 1877. szep-
tember 27-én.

25 évvel ezelőtt, 1993. már-
cius 6-án hunyt el Chicagó-
ban (USA) Scholz János gor-
donkaművész, könyvgyűjtő, 
műgyűjtő, művészettörté-
nész. Sopronban született 
1903. december 20-án.

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

Ez történt 
Sopronban

Egyszerűbb és gyorsabb lesz a családi ott-
honteremtési kedvezmény, a csok igénylése 
március 15-étől, és még több család számára 
lesz elérhető – közölte az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

Bevezetik a nyilatkozati elvet, 
eszerint az igénylőknek nem 
kell minden dokumentumot 
beszerezniük, elég lesz bünte-
tőjogi felelősségük tudatában 
nyilatkozatot tenniük. A banki 
igénylésnél egy egyszerűbb 
esetben akár elég lehet a szemé-
lyi igazolvány, a lakcímkártya, 
az adókártya, a tb-jogviszony 
igazolása, az adásvételi szerző-
dés vagy az építési napló, vala-
mint egy nyilatkozat az egyéb 
körülményeikről. 

A külföldről hazatérő csalá-
dok is igénybe vehetik a csokot, 
ha külföldi tb-jogviszonyt iga-
zolnak, és vállalják, hogy egyi-
kük 180 napon belül magyar 
tb-jogviszonyt létesítenek. 
Az otthonukat bővítők a már 

folyamatban lévő építési mun-
kákra is igényelhetik a támoga-
tást, továbbá akár minden költ-
ségüket fedezhetik a csokból a 
támogatás összegéig.

A bankoknak 30 napon belül 
kell dönteniük a lakásvásárlási 
ügyekben, az építkezéseknél 
pedig 60 nap a határidő.

Változás lesz az is, hogy a csok 
iránti igény benyújtására fél 
évük lesz a családoknak. A banki 
szempontból hitelképtelen fia-
talok számára jelent változást, 
hogy a jövőben a csok igény-
léséhez adóstársnak bevonják 
szüleiket vagy közeli hozzátar-
tozóikat. A csokhoz kapcsolódó 
kedvezményes hitel igénybe 
vételének nem lesz időbeni 
korlátja. Március 15-étől minden 

család kérhet csokot akkor is, 
ha már van ingatlantulajdona; 
eddig ezt csak az új lakást szerző 
családok tehették meg.

Változik az áfa-visszatérítés 
szabályozása is. Eszerint min-
denki, aki építkezik, és 27 száza-
lékos áfakulcsos számlát nyújt 
be, kérheti – 5 millió forintig – az 
adóvisszatérítést. Az áfa-vissza-
térítési lehetőséget kiterjesztik 
a nyugdíjasokra és a nyugdíj-
szerű ellátásban részesülőkre is.    

Azok a családok, akik korábban 
már vettek fel lakáscélú támoga-
tást, a jövőben több támogatást 
kaphatnak, ha újabb három gyer-
meket vállalnak. Ez azt jelenti, 
hogy az új támogatásból már 
nem kell levonni a már meglévő 
gyerekek után kapott „szocpolt”.

A csok népszerűségét jelzi, 
hogy eddig 68 ezer család, 280 
ezer ember tudta már igénybe 
venni 189 milliárd forint összeg-
ben. A támogatási keret felülről 
nyitott, az minden család szá-
mára elérhető lesz a jövőben is.

MADARÁSZ RÉKA

A múlt hetet az egészségnek 
szentelték az Soproni Szakkép-
zési Centrum Handler Nándor 
Szakképző Iskolájában. 

– Egyre inkább azt tapasztal-
juk, hogy a rengeteg technikai 
újdonság miatt a mozgás kiszo-
rul a középiskolások életéből. 
Egyre több a testnevelésből fel-
mentett, a gyógytestnevelésre 
utalt, a mozgásszervi és egyéb 
panaszokkal küszködő tanuló – 
mondta el Csiszlér Ildikó főszer-
vező. – Abban bízunk, hogy ha 
egészséges alternatívákat kíná-
lunk fel a diákjainknak, talán 
megtetszik nekik valamelyik 
„sportos ötlet”, és beépítik a 
mindennapjaikba.

A hét során olyan mozgás-
formákat ismerhettek meg a 
fiatalok, amelyeket testnevelés 
órán nincs alkalmuk kipróbálni. 
Megtapasztalhatták például a 
crossfit, a jóga, a krav maga, a 
rögbi, a néptánc, a paintball 
jótékony hatásait. Különösen 
nagy sikert aratott szerdán a 
szombathelyi kötélugróklub 
„kötélugrós tesiórája”. A nagy-
szünetekben az aulában a tuda-
tos táplálkozást népszerűsítő 
termékbemutatókat tartottak. 

Ugyanitt állították ki a diákok 
egészségvédelemmel kapcsola-
tos plakátjait, illetve egy anató-
miai felnőtt színezőt. Az egyes 
osztályok előadásokat hall-
gattak többek között a gyógy-
növényekről, a masszázsról, 
a dartsról vagy a nem kívánt 
terhesség következményei-
ről; emellett bűnmegelőzési és 
önismereti órákon vettek részt. 
Kiemelten fontos program volt 
csütörtökön az elsősegély-nyúj-
tási ismereteket közvetítő elő-
adás-sorozat. A „Szombathely a 
segítés városa” program kere-
tében hiteles oktatók negyven 
ambubaba segítségével ismer-
tették meg a diákokat a félau-
tomata defibrillátor használa-
tával, az alapszintű újraélesz-
tés, a vérzéscsillapítás, a légúti 
idegen test eltávolításának 
technikájával.

– Bár két kiemelt egészséghe-
tünk is van minden évben, eze-
ken kívül is igyekszünk minden 
alkalmat megragadni az egész-
ségnevelésre – zárta a testneve-
lés–biológia–egészségtan szakos 
tanárnő. – Többek között sze-
mélyes példamutatással sze-
retnénk tudatosítani a tanuló-
inkban, hogy az egészség érték, 
amit meg kell őrizni.

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 16-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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Együtt-
működés
Együttműködési megállapo-
dást írt alá dr.  Náhlik András, 
a Soproni Egyetem és dr. Serik 
Omirbayev, a Kozybayev Észak-
kazahsztáni Állami Egyetem 
(NKSU) rektora. A  megállapo-
dás a jövőben lehetőséget teremt 
arra, hogy az oktatók, a kuta-
tók és a hallgatók kölcsönösen 
részt vegyenek a másik egyetem 
munkájában, tapasztalatot cse-
réljenek a kutatások és a tudo-
mányos információk terén. Az 
együttműködési megállapodás 
aláírása után dr. Serik Omirbayev 
a helyszínen ismerkedett meg a 
Soproni Egyetemen folyó okta-
tási és kutatási tevékenységgel.

Kazahsztán részt vesz a Stipen-
dium Hungaricum programban, 
melynek keretében évente 200 
kazah hallgató kezdheti meg az 
alap- és a mesterképzést, vala-
mint doktori tanulmányait a 
teljes magyar felsőoktatásban. 
Dr. Alpár Tibor, a Soproni Egye-
tem rektorhelyettese elmondta, 
hogy a most aláírt megállapo-
dás kapcsán lehetővé válik, hogy 
bővüljön a Sopronban tanuló 
kazah egyetemisták száma.

Módosul az áfa-visszatérítés szabályozása is 

Változik a csok
Fő az egészség

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MEG KELL 
ISMERNI A BAJT!

Sok betegséget ma még 
nem tudunk meggyógyíta-
ni, de kezelni és ezzel a kö-
vetkezményeit jó eséllyel 
elkerülni már tudjuk/ tud-
nánk. Például a magas vér-
nyomás vagy akár a cukor-
betegség ma még zömmel 
nem gyógyítható kórság. 
Ahhoz, hogy egy bajt uralni 
tudjunk fontos, hogy értsük 
annak működését vagy leg-
alább azt, ahogy ma tudo-
mányos ismereteinkkel azt 
elképzeljük. Akkor nem tab-
letták nyeldeklésében vagy 

injekciók szurkálásában lát-
juk a feladatunkat. Akkor 
tudjuk, miért olyan tablettát 
vagy szurit kell adnunk ma-
gunknak. Más az ember, ha 
látja tetteinek értelmét. Ak-
kor nem is utálja már annyira 
a feladatokat. Amint megis-
meri a benne élő ellenséget, 
hatékonyabban harcol elle-
ne. Megszelídítheti a fene-
vadjait, mielőtt azok ölnék, 
pusztítanák el idő előtt. Ne 
haljon idejekorán, ne haljon 
meg feleslegesen!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁRCIUS 7–13.

Március 7., 
szerda

Benu Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Március 8., 
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29.

99/524–005

Március 9., 
péntek

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13.

99/523–232

Március 10., 
szombat

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Március 11., 
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35.

99/505–469

Március 12., 
hétfő

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 13., 
kedd

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

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 14-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 21-i rejtvényünk megfejtése: Itt van a város – Budapest Bár. Szerencsés megfejtőnk: Szaradics Tímea, Sopron, IV. László ki-
rály u. 13. Mai rejtvényünk megfejtése a Liszt-központ március 11-i rendezvénye.

KERESZT-
REJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk 
éltető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, 
és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Dr. Verőné Hetényi Mária idén 
kapja meg gyémántdiplomáját. 
Kitüntetéses földmérőmérnöki 
oklevelét 1958-ban vette át, 
majd ezt követően a Tárczy-
Hornoch Antal professzor 
által alapított MTA Geodéziai 
és Geofizikai Kutató Intézetben 
dolgozott mint tudományos 
munkatárs egészen nyugdíjba 
vonulásáig. 

– Nagyapám gazdálkodó 
parasztember volt Székesfe-
hérváron, akinek hat gyermeke 
született, köztük az én apám, 
Hufnagel Ferenc, aki később 
mint a Magyar Királyi Állam-
vasutak alkalmazottja, a kor 
szokásaihoz alkalmazkodva 
Hetényire magyarosította a 
családnevünket – mondta dr. 
Verőné Hetényi Mária. – Szü-
leim esküvője még Székesfe-
hérváron volt, majd hama-
rosan, 1927-ben édesapá-
mat Sopronba helyezték, így 
húgommal együtt mi már itt 
születtünk. Wesselényi utcai 
otthonunkban békésen, szé-
pen éltünk, egészen 1945 ápri-
lisának első napjáig, amikor is 
a szovjet csapatok elözönlöt-
ték Sopront. Közelünkben, az 

Ősz utcában volt egy pincészet, 
ahol törtek-zúztak az oroszok, 
így a szó szoros értelemben 
az utcán is folyt a bor. Borgő-
zös, fegyveres katonákkal volt 
tele a környék, a mi házunkba 
is bejött két részeg géppiszto-
lyos orosz, felparancsoltak ben-
nünket a pincéből a lakásokba, 
ahol vandál módon törtek-zúz-
tak. Majd egyszer csak se szó, 
se beszéd a férfiakat a falhoz 
állították, köztük édesapámat 
is, és egy géppisztolysorozattal 
lekaszabolták őket.

A szinte napra pontosan 73 
évvel ezelőtti megrázó törté-
netnek, édesapja szörnyű tra-
gédiájának dr. Verőné Heté-
nyi Mária tízéves kislányként 
volt a szemtanúja. – Özvegy 
édesanyámnak nemcsak férje 
elvesztését kellett elviselnie, 
de évtizedeken keresztül hall-
gatnia kellett még azt is, hogy 
a dicső, felszabadító szovjet 
csapatok… Húgom gyermek-
bénulása csak súlyosbította az 
egyébként sem könnyű hely-
zetünket, így nagy szükség volt 
anyai nagyszüleim, nagyné-
néim és nagybátyáim segítsé-
gére, akik mindnyájan iparos 
emberek voltak. Hálás vagyok 
nekik, mert nélkülük szóba 
sem jöhetett volna az egye-
temi diplomám.

– Hatvan évvel ezelőtt, 1958 
februárjában Wrenk Ede esketett 
össze férjemmel a Domonkos-
templomban – zárta dr. Verőné 
Hetényi Mária. – Néhány napja 
volt a gyémántlakodalmunk, 
ismét ott álltunk a domonkosok 
gyönyörűen faragott főoltára 
előtt, hogy hitben és szeretet-
ben hálát adjunk a Jóistennek 
az együtt töltött évekért. 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1935-ben született Sopronban. 
Édesapja vasutas volt, édesanyja pedig a háztartást 
vezette. Férje, Verő József geofizikus mérnök, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, Sopron város 
díszpolgára. Mária lányuk családjával Budapesten 
él, a Nemzeti Múzeum művészettörténésze, az 
Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár kurátora.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Verőné Hetényi Mária nem feledi édesapja tragédiáját 

Hatvan év szeretetben

Dr. Verőné Hetényi Mária
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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A SOPRONTV a UPC digitális kábelhálózat 501-es 
és a Telekom IPTV 203-as csatornáján, valamint 
élőben a sopronmedia.hu weboldalon látható

KÁVÉ 
KETTESBEN
Beszélgetés egy forró fekete mellett.
Pluzsik Tamás különleges vendége,

Simkó Gyula okleveles faipari mérnök, 
a Zambiai Köztársaság budapesti 
főkonzulja, szenvedélyes Afrika-vadász, főkonzulja, szenvedélyes Afrika-vadász, 
Zambia hercege, aki második hazájának 
tekinti az afrikai országot.

A beszélgetés folytatódik március 13-án 
kedden 18:30-tól a Sopron TV műsorán.

sarok

MADARÁSZ RÉKA

A soproni Tajti Ildikó, 
azaz Tindigo több 
tízezer nőnek segí-
tett problémamen-
tessé varázsolnia a 
bőrét. Hosszú évek 
munkája árán saját 
brandet épített fel: 
honlapja, YouTube-
csatornája egyre 
népszerűbb; megje-
lent két könyve, saját 
kozmetikai márkáját 
fejleszti.

Ildi tíz évig folytatott hiába-
való küzdelmet aknés bő-
rével. Mindent megpró-
bált, de sem a kozmeti-
kusok, sem a kenceficék 
nem hoztak eredményt. 
A figyelme ekkor a bi-
zonyítékokon ala-
puló orvoslás felé 
fordult: rengeteg 
h ató a ny a g o k ka l 
foglalkozó íráson 
rágta át magát.
– Informatikai sza-
badúszóként dol-
goztam, így nem je-
lentett nehézséget 
egy blog létrehozása 
– tudtuk meg a ta-
nácsadótól. – Kivá-
lóan beszélek ango-
lul, rengeteg angol 
nyelvű bőrápolással 
foglalkozó tanul-
mányt és könyvet 
dolgoztam fel úgy, 
hogy a hétköznapi 
emberek számára is 
érthetőek és a gyakor-
latban is hasznosítható-

ak legyenek. Egyre többen 
érdeklődtek, és egyre több 
bőrproblémával fordultak 
hozzám.
Ildinél személyes konzultá-
cióra is lehetőség van az on-
line tanácsadás mellett. Két 
bőrgyógyász is segíti a mun-

káját, szük-

ség esetén hozzájuk irányít-
ja a klienseit.
– Nem vagyok hajlandó le-
írni semmit, ami független 
tudományos kutatások ál-
tal nem bizonyított – foly-
tatta az elkötelezett ifjú 
hölgy. – Nem a véleménye-
met közlöm, hanem konkrét 
bőrtípusra és bőrproblémá-
ra ajánlok kozmetikumokat 
– szigorúan INCI (a kozme-
tikumok összetevőinek lis-
tája) alapján. A termékeket 
az összetevők, nem pedig 
a márkanév alapján válasz-
tom ki.
Ildinek az a célja, hogy tel-
jesen megreformálja a bőr-
ápolást. Úgy gondolja, hogy 
a szép bőr alanyi jogon jár 
mindenkinek. Az edukáci-
óban hisz: olvasóit megta-

nítja egy bőrápolási rutin 
összeállítására, illetve 

az INCI-lista elem-
zésére. Két köny-

vét orvosok lek-
torálták, fo-

lyamatosan 
zajlik a ku-
tatásfe j-
l e s z t é s , 
u g y a n i s 

saját koz-
metikai már-

káját magas 
hatóanyag-tar-

talmú termékek-
ből szeretné összeállítani.

– Büszke vagyok rá, hogy sa-
ját kozmetikai brandet épí-
tettem fel a saját arcommal 
– fejezte be Ildi. – Több tíz-
ezer nőnek segítettem rend-
be hoznia az arcát. A renge-
teg pénz, tanulás, nélkülözés 
gyümölcsei most kezdenek 
el beérni.

„A szép bőr mindenkinek jár”

Az új lemez a nyitottság, a megújulás köré épül

Itt a tavasz hírnöke

KÓCZÁN BÁLINT

A tavasz hírnöke a 
Margaret Island leg-
újabb dala, a Hóvirág. 
Lábas Vikiék jelenleg 
gőzerővel dolgoznak 
harmadik lemezükön, 
nemrég pedig Junior 
Artisjus-díjat zsebel-
hettek be. 

Megjelent a fiatal folk–pop zene-
kar, a Margaret Island legújabb 
dala. A frissen Junior Artisjus-
díjjal kitüntetett csapat jelenleg 
harmadik nagylemezén dolgo-
zik, a készülő anyagról elsőként 
a Hóvirágot lehet meghallgatni.

– Az új lemez a nyitottság, a 
megújulás köré épül, sok külön-
böző gondolat összefonódása. 
Az eddig megszokott akusztiku-
sabb hangzás mellett bátrabb, 
frissebb és bevállalósabb dalok-
kal is készülünk – mesélte Lábas 

Viki, a zenekar énekesnője, aki 
azt is elárulta, hogy a változások 
mellett izgalmas együttműkö-
désekre is számíthatnak tőlük 
a zenebarátok.

– Szeretnénk megmutatni a 
közönségünknek, hogy min dol-
gozunk, a teljes lemezre ugyan 
még várni kell, de egy törékeny, 
mégis harcos kis virág elsőként 
tör a napra, ez a Hóvirág – tette 
hozzá az előadó.

A zenekar alkotói munkával 
megszakított bolyongása már-
ciusban folytatódik. Újra tőlük 

lesznek hangosak a vidéki klubok, 
a régi kedvencek mellett pedig 
már az új dalokkal is megpróbál-
nak mosolyt csalni az arcunkra. 

– Alig várjuk a tavaszt, hiszen 
idén mi nyithatjuk meg május 
3-án az ország legnagyobb 
szabadtéri szórakozóhelyét, 
a Budapest Parkot. A  tavalyi 
évben kétszer is örömzenéltünk 
itt több mint négyezer ember-
nek – tette hozzá Füstös Bálint, 
a csapat gitárosa.

A Margaret Island tavaly telt 
házas bulit adott a Hangárban.

MÉRFÖLDKÖVEK A MARGARET ISLAND ÉLETÉBEN
2018 – Junior Artisjus-díj
2017 –  Petőfi Zenei Díj jelölt 3 kategóriában; legjobb női elő-

adó kategória nyertese: Lábas Viki
2017 – A Veled minden 6 héten keresztül vezette a Pető-
fi Rádió toplistáját
2016 – Aranylemez – Egyszer volt
2016 – EFOTT fesztivál hivatalos himnusza
2016 – Fonogram Díj nyertes: Az év felfedezettje 
2014 – Hangfoglaló Magyarország Fődíj 
2014 – Az év zenei felfedezettje: Füstös Bálint Tajti Ildikó

A Margaret Island nyitja idén a Budapest Parkot FOTÓ: HEGYI JÚLIA LILY


