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Játékos vízi versengéssel, szülők és gyerekek vízilabdameccsével, szinkronúszó-bemutatóval is
búcsúztak a vizes sportok kedvelői a Csik Ferenc uszoda épületétől a hétvégén FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Függőségek
béklyójában

Épül a központ
Ihlető fények
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Évszakok pasztellel címmel megnyílt Török Bernadett festőművész jubileumi kiállítása a Várkerület Galériában, ahol az elmúlt években készült
pasztellképeiből láthat válogatást a közönség.

A Páneurópai Piknik Emlékpark
területén 300 négyzetméteres
látogatóközpontot alakítanak ki

2

A nap nagy részében a
számítógép előtt ül, a
virtuális tér teljesen beszippantja, a gondolatai mindig a játék körül
forognak – ez jellemzi az online játékfüggőket. A szakember szerint
a fiatal férfiak körében a
leggyakoribb a probléma, mert náluk már nem
jelenik meg a szülői korlátozás, másrészt anyagilag elő tudják teremteni a költséges játék feltételeit, meg tudják venni
a szükséges gépeket, eszközöket.
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Rendhagyó
felvétel

M85: halad a munka

Lakossági fórumot tartott a Liszt-központban a múlt héten az
M85-ös 3. és 4. szakaszának kivitelezője. Elhangzott, a munkálatok
rendben haladnak. A szervezők válaszoltak az érdeklődők kérdéseire is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Nincs megállás Kozma Orsi
életében. A sokoldalú énekesnő az utóbbi idők nagy
rádiós dalai után pár hete
egy újdonsággal jelentkezett. Az Insomniak közreműködésével készült Mire
vársz? című izgalmas melódiát a hangszerelés mellett
Orsi hangja teszi
igazán teljessé.
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A piknik 30. évfordulójára készül el az új létesítmény

Épül a látogatóközpont
– A közelmúlt egyik
legismertebb történelmi eseménye
zajlott ezen a helyen
harminc évvel ezelőtt
– mondotta dr. Fodor
Tamás polgármester
a Páneurópai Piknik
Emlékparkban épülő
látogatóközpont
sajtóbejárásán,
amelyen részt vett
dr. Simon István
alpolgármester is.
– A pikniket és a határáttörést
követően nem egészen három
hónap múlva leomlott a berlini
fal, összeomlott a kommunista
világhatalom, véget ért a vasfüggöny korszak, amely egykoron
itt is húzódott – emlékeztetett
a polgármester. – Magyarország
pedig elindulhatott a szabad,
polgári demokrácia útján.
A történelmi esemény színhelye ma kedvelt turistacélpont, az egykori keletnémet
menekülteknek és rokonaiknak egyfajta zarándokhely. Itt
található Magyarország első
rendszerváltozással kapcsolatos köztéri alkotása, nevezetesen Melocco Miklós és Párkányi

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Felújításkor is
kell a referencia!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

PLUZSIK TAMÁS

Mintegy 400 millió forintból egy több mint háromszáz négyzetméteres
látogatóközpont épül a sopronpusztai emlékparkban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Péter Áttörés címet viselő
szoborkompozíciója.
– A helyszín történelmi jelentőségét jelzi, hogy megkapta az
Európai Örökség címet – mondotta Nagy László, a Páneurópai
Piknik ’89 Alapítvány titkára.
– Az elismerést korábban olyan
helyszín kapta meg, mint például az egész kelet-európai rendszerváltás bölcsője, a gdanski

hajógyár, ahol a Nobel-békedíjas Lech Walesa megalapította a
Szolidaritás nevű szakszervezeti
mozgalmat.
– Az emlékpark területén azzal a céllal építünk mintegy 400
millió forintból egy több mint
háromszáz négyzetméteres látogatóközpontot, hogy a helyszínen minél többen megismerhessék az 1989-es történelmi

Nemzeti ünnep
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
szeretettel hívja Sopron város polgárait a

2019. március 15-i
Városi Ünnepségre a Petőfi térre.
Program
9.30
9.50

Sopron Város Fúvószenekarának térzenéje
A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasainak
bevonulása a Juventus Koncert Fúvószenekar kíséretével
10.00 Ünnepi beszédet mond:
Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok
Ünnepi műsor és koszorúzás a Petőfi szobornál
11.00 A Pendelyes Néptáncegyüttes előadása
Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház

eseményeket. A jubileumi évforduló kapcsán ezzel a létesítménnyel is csatlakozunk a
kormány „30 éve szabadon”
programjához – tudtuk meg a
polgármestertől.
Az emlékpark területén egy
úgynevezett „időkapu” is idézi
majd az egykori vasfüggönyt
és az emlékezetes 1989-es
határáttörést.

2019. március 13.

Az utóbbi időben több házfelújítással kapcsolatos átverésbe
torkolló eset is napvilágot látott.
A mesterembert legjobb, ha
ismerős ajánlja, de ha referenciát kérünk, már biztonságban
érezhetjük magunkat.
„A vállalkozó felvette az előleget a tetőcserére, egy ideig hitegetett, majd soha nem láttuk
többet”, „ház burkolására fizettünk ki egy összeget, a mestert
azóta is várjuk” – megszaporodtak az ehhez hasonló esetek az
utóbbi időben. A házfelújításhoz jó mesterembert (és olyat,
aki időben vállalja is a munkát)
nem könnyű keríteni, emiatt a
megbízó néha szó szerint kénytelen „megbízni” a kivitelezőben. – Sajnos nehéz megelőzni az ilyen eseteket, mivel egy
részről az előlegről számla helyett elég egy átvételi elismervényt adni – mondta el a Soproni

›

Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó. – Másfelől ha a vállalkozó nem végzi el a munkát, de
elismeri a tartozását, az polgári
peres ügy, nem rendőrségi. Ilyenkor csak abban az esetben léphet
fel a rendőrség, ha bizonyíthatóan csalás szándéka merült fel.
Vagyis a magát vállalkozónak kiadó személy átveréssel anyagilag
meg akarta károsítani a sértettet.
A bűnmegelőzési főelőadó azt
tanácsolja: első körben igyekezzünk ismerőseink körében kivitelezőt találni a házfelújításra.
Akivel ismerőseink elégedettek
voltak, mert a feladattal megfelelő minőségben és határidőre
elkészült, abban vélhetően nem
fogunk csalódni. Amennyiben
nincs ilyen ajánlat, igyekezzünk
referenciát kérni a vállalkozótól, hiszen ez is biztosíték lehet
arra, hogy később nem válunk
áldozattá.

RÖVIDEN

Fesztiválokon a sikerdarab
Pozsonyban, Budapesten, Debrecenben és Kisvárdán is
szerepel a soproni színház idei sikerdarabja, az Ingmar
Bergman: Jelenetek egy házasságból című művéből készült színpadi játék. A Soproni Petőfi Színház, a Csallóközi
Csavar Színház, a Mikházi Csűrszínház, a Forrás Színház
és a Malom Színház koprodukcióját Pataki András állította
színpadra. A darab különlegessége, hogy a két főszereplő
(Kiss Szilvia és Gál Tamás) a valóságban is egy házaspár.

A tömegsport szervezője
A helyi szabadidő- és tömegsport-rendezvényeket irányítja, amelyeken több
ezren mozognak. Ezért részesült a
Sopron Sportjáért díjban Kósa István.
Több évtizede aktív résztvevője
a soproni sportéletnek, legyen
az téli vagy nyári sport. A városi
szabadidősport szövetség elnökeként a helyi szabadidő- és
tömegsport-rendezvényeket irányítja, ahol több ezer
ember mozgásigénye kaphat
szervezett kereteket. Mindezek
mellett a megyei síszövetség
elnöke is. Az utóbbi években
már Ausztriában rendezték
meg a síversenyeket, ezeknek az előkészítésében és
lebonyolításában is aktív
szerepet vállalt.
Folyamatosan kutat
pályázati támogatások után, melyek bevonásával igyekszik a

sportolni vágyók
kiadásait, költségeit fedezni vagy
csökkenteni.

Kósa István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sok kicsi sokra megy
A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják
fel adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1 százalékáról idén is egészen május 20-ig lehet
rendelkezni. A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az adóforintok,
miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.
A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan,
papíron vagy személyesen is benyújtható
a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a „ 18EGYSZA” lapon. A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben

ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes
kitöltőprogramjával lehet.
A munkáltatók továbbra is összegyűjthetik
a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb május
10-ig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai
számmal rendelkező, bevett egyházak és
a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV
honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.

2019. március 13.
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Júliusban indul a családvédelmi akcióterv
A családvédelmi akcióterv 4 pontja lép hatályba július 1-jén – közölte Gulyás Gergely,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Mint arról beszámoltunk (Soproni Téma 2019.
február 13., Hét pont a magyar családok érdekében), hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor. Ezek közül
négy: a babaváró támogatás, a csok kiterjesztése, a hitelelengedésre vonatkozó szabályozás, valamint a nagycsaládosok autótámogatása lép hatályba július 1-jén – nyilatkozta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget

›

vezető miniszter hozzátette: a bölcsődefejlesztés hosszabb távra szól, a nagyszülői gyed
és a négygyermekes édesanyák szja-mentessége pedig január 1-jétől lesz elérhető. A
kormány célja, hogy javuljanak a népesedési
folyamatok. A családvédelmi törvényt a kormány megbízásából az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek.
– 2020-ra minden alap- és középfokú képzésben résztvevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Örül az új uszodának?
ÁRVA ZSANETT:
Ha elkészül az új fedett és
a kinti uszoda, akkor a fiatalok, a diákok számára is
több lesz a sportolási lehetőség. Az pedig jó dolog,
hogy nyaranta is víz mellett lehetnek, úszhatnak és
kikapcsolódhatnak.

juthat hozzá a tankönyvekhez – ezt már az
emberi erőforrások minisztere közölte. Kásler Miklós kiemelte: az állam ezzel 1,6 milliárd forinttal tehermentesíti a családokat.
Amikor a program 2013-ban elindult, csak
az első évfolyamosok kaptak ingyen tankönyvet, 2018-ban már egymillió volt az
érintettek száma.
A szakképzési programról Gulyás Gergely
hangsúlyozta: sikeres a bevezetett rendszer,
de további lépésekre van szükség. A vállalkozói érdekképviseletekkel egyetértésben

alkotnak tervet a szakképzés kibővítésére és
megerősítésére, hogy minél több fiatal rendelkezzen egyszerre szakmával és érettségivel. Aki 14 évesen úgy dönt, hogy majd az
érettségi mellett szakmát is szerez, az ösztöndíjra számíthat az államtól.
Lapunk múlt heti számában részletesen is olvashattak a csok kiterjesztéséről és a hitelelengedésről, február 27-i újságunkban a fiatal házasok gyermekvédelmi támogatásáról, február 20-án pedig az ingyenes külföldi
nyelvtanulásról írtunk.

A költözés mindössze egy hetet vesz majd igénybe

Uszodabúcsúztató parti

HALLER MIKÓSNÉ:
Természetesen, támogatom
a fejlesztést! Annak idején
még jómagam is rész vettem a fedett uszoda építésében. Sok szép napot töltöttem el fiatalkoromban
a Lövér fürdőben, sokszor
munka után is kijártunk oda.

Gyerekek és szüleik vették birtokba a medencéket, és búcsúztak el az uszoda mostani épületétől
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ÁRVA ISTVÁN:
Emlékszem, amikor általános iskolába jártam, az első
óra előtt buszokkal vittek
bennünket az uszodába. Jól
esett az a mozgás. Örülök
annak, hogy Sopronnak lesz
egy korszerű uszodája ott,
ahol annak idején mi is sokat sportoltunk.

BOZSVÁRI ISTVÁNNÉ:
Úgy tudom, versenyeket
is lehet majd itt rendezni,
ez pedig a városnak is előnyös. Személy szerint én fázós vagyok, így ha tehettem, a Tómalomra vagy a
ma már nem létező sport
uszodába jártam.

KÖVES ANDREA

Játékos vízi versengéssel, szülők és gyerekek
vízilabdameccsével, szinkronúszó-bemutatóval is búcsúztak a vizes sportok kedvelői a Csik
Ferenc uszoda épületétől hétvégén.
Közeledik az idő, amikor megkezdődik a Csik Ferenc uszoda
bontása, hogy a helyére egy
új, európai színvonalú létesítmény épüljön – ennek apropóján búcsúpartit szerveztek
hétvégén a soproni vizes központban. Szombaton gyerekek
és szüleik vették birtokukba
a medencét, hogy egy jó hangulatú vízilabdameccsen mérjék össze tudásukat. A Soproni

Vízilabda Sport Egyesület tizenhárom éve kezdte meg működését, ma már közel 120 gyermek
űzi ezt a sportágat városunkban. A búcsúpartin a Synchro
Sopron SE a szinkronúszás alapjait mutatta be a közönségnek,
amely a balett, az akrobatika,
az úszás, a ritmikus torna és a
tánc elemeit ötvözi. A gyerekek ezúttal ki is próbálhatták
ezt a szép sportágat. A játékos

délutánon a gyerekekre és szüleikre vidám vízi versengés is
várt az Aquarázs RSE és a Széchy
Tamás Sportiskola szervezésében. A családi program végén
lufieső is tisztelgett a több mint
negyvenéves épület előtt.
– A vízilabdások, az úszók és
a szinkronúszók hamarosan
birtokba vehetik az átmeneti
időszakra megépített sátortetős uszodát, ahol folytathatják
az edzéseket – mondta Fekete
Richárd, a Soproni Vízmű Zrt.
fürdő üzemmérnökségének
vezetője. – A költözés terveink
szerint mindösszesen egyetlen
hetet vesz majd igénybe.
Az uszoda mostani épülete
1977-ben készült el vasbeton

szerkezettel. A tető lefedését
egy túlnyomásos légsátorral
oldották meg, amelyet öt évvel
később lecseréltek a mostani faszerkezetre. A vízminőség végig
kiváló volt a korszerű technológiának köszönhetően.
– Bár az építkezés átmeneti
időszaka a vizes sportok kedvelőitől alkalmazkodást igényel, ám nagy öröm számomra, hogy az egyesületek vezetői
egyöntetűen támogatják a fejlesztést, hiszen ennek köszönhetően sokkal kedvezőbb, korszerűbb körülmények között
folyhatnak majd az edzések a
jövőben – emelte ki a rendezvényen Csiszár Szabolcs városi
sportfelügyelő.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Fontos az odafigyelés és a megfelelő életmód
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A világ több mint 100 országában március második csütörtöke a
vese világnapja. A Soproni Gyógyközpontban ezen a napon ingyenes szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket.
A Nemzetközi Nephrologiai
Társaság és a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsége
magyar kezdeményezésre
2006-ban minden év márciusának második csütörtökét
a vese világnapjának nyilvánította. A nemzetközi összefogás legfőbb célja a megelőzés és a szűrés fontosságának hangsúlyozása, annak
érdekében, hogy már a veseelégtelenség első jeleikor az

érintettek szakszerű ellátásban részesülhessenek.
Az idei világnap március 14re esik, középpontjában pedig
a globális veseegészség fontossága áll. A szervezők elsősorban
arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy kellő odafigyeléssel
és megfelelő életmóddal elérhető, hogy mindenki, mindenhol egészséges vesékkel éljen.
– Hazánkban minden 10.
embert érint valamilyen

vesebetegség, elsősorban a
felnőtteket, azon belül leginkább az idősebb generációt –
mondta el a Soproni Témának
dr. Pálvölgyi Nóra nefrológus
főorvos. – Számos kórképnek lehetnek társultan vesét
érintő szövődményei, ilyen
például a magas vérnyomás,
a cukorbetegség vagy az érelmeszesedés. A megelőzés érdekében fontos, hogy éljünk
a háziorvosi szűrővizsgálatok
lehetőségével. Ezek az időszakos vizsgálatok korai fázisban
feltárhatnak olyan problémákat, amelyek tünetmentesen vagy tünetszegényen
még jól kezelhetők vagy vis�szafordíthatók. Később, mire
a tünetek jelentkeznek, már
egy sokkal előrehaladottabb,
súlyosabb formája áll fenn a

Dr. Pálvölgyi Nóra, a Soproni Gyógyközpont
nefrológus főorvosa FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

betegségnek, és a gyógyítási
esélyek is rosszabbak.
A nefrológus főorvos hozzátette, a vény nélkül kapható
gyógyszerek, főleg fájdalomcsillapítók ellenőrizetlen szedése a vesékre komoly veszélyt
jelenthet. Hasonló módon nem
lehetünk abban sem biztosak,
hogy a divatos táplálékkiegészítők, valamint a fitneszcentrumokban kapható fehérjeporok
(izomtömeg-növelők) nem károsak-e a vesénk számára. Mivel
a vese méregtelenítő szervünk,
ezért ezen ártalmak fokozottan érintik.
A vese világnapjához kapcsolódóan március 14-én a Soproni Gyógyközpont diagnosztikai
tömbjében tanácsadással és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják az érdeklődőket.
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Örömet okozó tevékenységgel lehet pótolni az online játékot

Függőségek béklyójában
KÖVES ANDREA

A nap nagy
részében
a számítógép előtt
ül, a virtuális tér teljesen beszippantja, a
gondolatai mindig a
játék körül forognak
– ez jellemzi az online
játékfüggőket. A
témában Tóth-Merza
Katalin tanársegéd tartott előadást a Soproni
Egyetem Benedek-karának szakmai napján.
– 2018-ban az online játékfüggőség diagnózisként bekerült a
betegségek nemzetközi osztályozásába – emeli ki Tóth-Merza
Katalin klinikai szakpszichológus. – Érdekes, hogy tapasztalataim szerint mindenki azt
hiszi, hogy leginkább a serdülő,
tizenéves korosztályt érinti ez
a függőség, a kutatások szerint
azonban a fiatal felnőtt korban,
azaz a húszas évek közepén a
legjellemzőbb.
A szakember szerint azért a
fiatal férfiak körében a leggyakoribb az online játékfüggés,
mert náluk egyrészt már nem
jelenik meg a szülői korlátozás,
másrészt, ha dolgoznak, akkor
anyagilag elő tudják teremteni a költséges játék feltételeit:
meg tudják venni a szükséges
gépeket, eszközöket, a játékokat és azoknak a kiegészítőit. A
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EZ LESZ…
Hátizsákkal és mobillal DélAmerikában
Március 13., szerda 17 óra, Soproni TIT
Ivancsó Mária 2018 novemberében hátizsákos turistaként bejárta Perut és Bolíviát, élményeit osztja meg a
résztvevőkkel

Ordass Lajos pere
Március 13. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Az evangélikus püspök koncepciós pere
– dr. Soós István előadása

ROCKandROLL parti
Március 13. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Sas hátán garabonciás
Március 14., csütörtök 18 óra, Soproni TIT
Szántai Lajos műveltségkutató előadása: Világszabadság és a magyarok Istene Petőfi Sándor költészetében

Szeder koncert
Március 14. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

UV COLOR Festival
Az online játékfüggőket az életben kudarcok érik, a játékban azonban
megkapják az áhított sikert FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Március 14. 22 óra, Hangár Music Garden
Fellépők: Horváth Tamás, ESSEMM, Pixa, REIJO, Stephanie

Szerepjáték est – Szesztilalom
zavarban szenvedőkre jellemző, alávetnek a játéknak, képtelehogy nem tudnak a társas kap- nek teljesíteni a munkahelyücsolataikban kiteljesedni, szo- kön, ha azt még nem veszítetciális készségeik
ték el, fizikálisan
gyengék, neheis romlik az álzebben kom- „A zavarban szenlapotuk: éjszamunikálnak, az vedőkre jellemző,
ka nem alszaéletben kudar- hogy nem tudnak, gyorsételecok érik őket, a nak a társas kapket esznek, nem
játékban azon- csolataikban
mozognak – muban megkapják
tat rá Tóth-Merza
kiteljesedni.”
az áhított sikert.
Katalin. – LeginTÓTH-MERZA KATALIN kább a stratégiai,
A társas kapcsolatot a cyber téra „lövöldözös” és
ben lelt ismeretlen játékosok- a szerepjátékok hajlamosítanak
kal élik meg.
függőségre.
– Az alternatív valóság an�A legfontosabb az online jányira vonzó, megkapó lehet a tékfüggőséggel kapcsolatban
játékfüggésre hajlamosok szá- a megelőzés. A szakember szemára, hogy előbb-utóbb elural- rint a szülőknek nem szabadna
ja a valós világukat is: mindent félni a korlátozástól, még ha a

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett, ezért olyan
embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb
környezetükben valamiért kiérdemelték a
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon
segítő ezermester vagy segítő tanácsadó,

egy közösség szervezője vagy aktív tagja.
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla
örömmel a Soproni Témában! Leveleiket
a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK, PARKOK

Tornarét – Ifjúság tér – Paprét
A mai Paprét egykoron kaszáló volt, a Szent
Mihály-templom mindenkori plébánosának a földje, de nem sok hasznot hozott,
hiszen meglehetősen vizes rét volt. 1832ben került a város kezelésébe, ezt követően kapta mai nevét, előtte Tornarétnek is
nevezték, de ennek az elnevezésnek még
nem volt köze a tornacsarnokhoz, hisz az
csak a kiegyezés évében, 1867-ben épült
föl. A Rákosi-rendszer nem tűrhette a klerikális elnevezést, ezért 1950-ben Ifjúság tér
lett a neve és csak 1989-től lett újra Paprét. A Papréten volt egykor Weiss József

csokoládégyára és cukorkaüzeme, mely a
pesti Stühmer és a Hunnia, valamint a győri
Schmidl mellett az egyik leghíresebb volt a
19–20. század fordulóján, amikor a monarchiában több mint félszáz üzemben gyártottak csokoládét. A tér legimpozánsabb épülete az 1891-ben épült ortodox zsinagóga.
Ma a platánok adják meg a tér egyedi hangulatát, melyek közül az első tizenhárom
darabot, mintegy néma tiltakozásként, az
Aradon kivégzett tábornokok emlékére ültette a Bach-korszakban a város kertészete.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

gyermekük ezt nehezen is éli
meg, hiszen ennek köszönhetően alakulhat ki később a már
belülről jövő szabályozás. A kamaszkorú gyermek szüleinek érdemes nem egyből elutasítani a
játékokat, inkább beszélgessenek róla közösen, mert akkor a
gyerek nem rekeszti ki őket ebből a világból. Ha viszont valaki már ténylegesen függő lett,
akkor csak szakember segíthet
sokrétű tevékenységgel. Fejleszteni kell a gyengébb területeket: a kommunikációs, az
együttműködési, az érdekérvényesítő, problémamegoldási készségeket, növelni kell az
önbizalmukat, valami hasznos,
örömet okozó tevékenységgel
kell pótolni a játékot.

›

RÖVIDEN

Ideiglenes
menetrend
A március 15-i városi ünnepség miatt pénteken reggel háromnegyed kilenctől délig lezárják a Petőfi teret. Ez
érinti a helyi járatos autóbuszok közlekedését
is, az 5T, 12, 32, 14, 33
buszok megváltozott
menetrend szerint közlekednek, valamint több
helyközi busz is kerülőúton megy. Részletek
a www.enykk.hu oldalon. Rossz idő esetén az
ünnepséget a színházban tartják, ez esetben
az autóbusz-közlekedés
zavartalan lesz.

Ünnepi
nyitvatartás
A Soproni Gyógyközpont Balfi Gyógyfürdője
– a munkaszüneti napra
tekintettel – március 15én (pénteken) hétvégi
nyitva tartással üzemel.
Az uszoda és a wellness 9–18 óra között,
a gyógymedence 9–17
óra között tart nyitva.

Zárva lesz
a könyvtár
A Széchenyi István Városi Könyvtár március
15-én és 16-án zárva
lesz. Az olvasókat március 19-én, kedden már
a megszokott rend szerint várják.

Március 15., péntek 19 óra, Gambrinus Ház
A Don Giovanni család története

Pair o’ Dice/ Simple Mindset koncert
Március 15. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Paddy and the Rats koncert
Március 15. 22 óra, Hangár Music Garden

Huszáros családi nap
Március 16., szombat 15 óra, Liszt-központ
A soproni hagyományőrzők ezen a napon ünneplik 10.
évfordulójukat és a születésnapra elhívják az ország
többi hasonló alakulatát is

Társasjáték
Március 17., vasárnap 10 óra, Hotel Szieszta
Társasjáték vasárnaponként

Kárpáti Sándor emlékhangverseny
Március 17. 18 óra, Liszt-központ

BeszélgESsTÉK
– a vendég: Pásztor Anna
Március 18., hétfő 19 óra, GYIK Rendezvényház
A nagy sikerű BeszélgESsTÉK sorozat következő vendége Pásztor Anna. A mélység ereje címmel Kadlecsik
Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember
beszélget a többszörös Fonogram-díjas énekessel.

Járt-e ember a Holdon?
Március 19., kedd 17 óra, Soproni TIT
Igaz volt-e a híres Armstrong-sztori? Miért lobog a
zászló a légüres térben a Holdon? Miért nem látszanak
a csillagok? Hogyan került egy C betű az egyik kőzetre?
Hol készültek a felvételek; a Holdon vagy egy nagyméretű katonai sátorban, a Földön? Egy szabványos ös�szeesküvés elméletről vagy egy világméretű csalásról
van szó? A kérdésekre Suminszky Nándor űrkutató adja
meg a válaszokat.

Alzheimer Café
Március 19. 17 óra, Pannónia Hotel
Hogyan válhat egy város demenciabaráttá? Zimmerer
Károlyné bemutatja az Európa-díjat nyert „Demenciabarát Mosonmagyaróvár” programot.

Kerekítő
Március 19. 16.30, Széchenyi István Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára
Szabó-Bellán Tímea kerekítő ovimóka zenés–verses
foglalkozása

Életműkiállítás
Belloni Ákos erdőmérnök és belső építész kiállítása március 25-ig tekinthető meg Ligneum látogatóközpontban

Elemi kérdések
Március végén Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész
bemutatkozásával folytatódik a Fabricius Galéria kortárs
kiállítássorozata a Soproni Múzeumban. A tárlatot Veress
Ferenc művészettörténész nyitja meg március 22-én 17.30kor. A kiállítás ingyenesen megtekinthető május 5-ig, hétfő kivételével minden nap 10–18 óra között.
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M85: lakossági fórumot tartott a kivitelező a gyorsforgalmi útról

Rendben halad a munka

Az M85-ös 4. szakaszán
(felvételünkön zöld színnel)
le- és felhajtó épül a Balfi úti
körforgalomnál, illetve
a Pozsonyi út térségében is
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Rendben, a terveknek megfelelően
halad az M85-ös építése – hangzott el azon a múlt héten tartott
lakossági fórumon, amelyet a 3. és
a 4. szakasz kivitelezője tartott a jogszabályoknak megfelelően. Megtudtuk, a 4. szakaszon
Sopron térségében a Balfi úti körforgalomnál,
illetve a Pozsonyi útnál alakítanak ki le- és felhajtási lehetőséget.
A Liszt-központban tartott
lakossági fórum elején a kivitelező konzorcium vezetője
ismertette az M85-ös gyorsforgalmi út a soproni szennyvíztisztító-teleptől Tómalomig
(Fertőrákosig) tartó 4. szakaszának aktuális kivitelezési

kérdéseit. Eszerint a 6,4 kilométeres szakasz nyomvonalán már megtörtént a terület
előkészítése, valamint a lőszermentesítés is. Itt előzetes régészeti feltárásra nem volt szükség. A közelmúltban elkészült
az az ideiglenes vasúti átjáró,

amelyet a Sopron–Győr közötti
vonalon kellett kiépíteni. A
nagy teherautók a szükséges
építési anyagokat a leendő
gyorsforgalmi út nyomvonalán szállítják majd, azért, hogy
a lehető legkevésbé zavarják a
lakosságot, illetve a közúti forgalmat. Aki ettől eltérést tapasztal, az jelezze a Győri úton lévő
információs irodában – kérték a
szervezők. Elhangzott, le- és felhajtó épül majd a Balfi úti körforgalomnál, illetve a Pozsonyi
út térségében is.

A tájékoztató után a megjelenteknek lehetőségük volt
kérdezni is. Az egyik hozzászóló például azt kérdezte, miért
nem a határtól kezdték az út
megépítését? Azért – hangzott
a NIF Zrt. projektvezetőjének válasza –, mert az utolsó szakasz
esetében az osztrák fél még nem
jelölte ki a határkilépési pontot.
Így a határig tartó szakaszt addig úgy valósítják meg, hogy a
780 méter hosszú alagút után a
jelenlegi kétszer kétsávos útra
csatlakoznak vissza.

INFORMÁCIÓS IRODA
A munkálatok ideje alatt felmerülő kérdésekkel a kivitelezőt
közvetlenül is fel lehet keresni. Az információs iroda a Győri
út 36. szám alatt található. Telefonszám: 30/8541–855, e-mail
cím: info@dskonzorcium.hu
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Lehet
választani!
Horváth Ferenc jegyzete
Olvasom, hogy az egyik külföldi gazdasági lap az idén is megjelentette
a világ 169 országának egészségi rangsorát. A szakemberek számos együttható (például a születéskor várható élettartam, egészségügyi, életmódbeli kockázatok – alkoholfogyasztás, dohányzás, túlsúly –, a leggyakoribb halálozási okok, védőoltások,
környezeti hatások – levegő- és vízminőség) alapján, ezek kölcsönhatásában állították fel a rangsort.
Az adatokat az WHO (az Egészségügyi Világszervezet), az ENSZ és Világbank szolgáltatta. Nos,
„ (…) Magyarország az
a pontszámok alapján a
elmúlt évi 52. helyről
feljött a 48.-ra. Ez két- spanyolok élnek a legtovább, őket az olaszok
ségkívül szép teljesítkövetik, majd Izland,
mény, tükrözi a hazai
Japán, Svájc, Svédoregészségügy erőfeszí- szág, Ausztrália, Szintéseit, s azokat a szoci- gapúr, Norvégia, Izraális és társadalmi–gaz- el került az első tízbe.
dasági változásokat,
Ezen a listán Ausztria
a 13. Annyit azért éramelyek új fejlődési
demes megjegyezni,
pályára állították az
hogy a rangsor évről
országot…”
évre változik. Ezt bizonyítja, hogy Magyarország az elmúlt évi 52. helyről feljött a 48.-ra. Ez kétségkívül szép teljesítmény,
tükrözi a hazai egészségügy erőfeszítéseit, s azokat a szociális és társadalmi–gazdasági változásokat, amelyek új fejlődési pályára állították az országot, kiegyensúlyozottabb, jobb életet biztosítva az
embereknek. Hátradőlni azonban nem lehet, sőt
újabb jelentős lépéséket kell tenni az egészségügy
fejlesztéséért, de mindenekelőtt a betegségek megelőzéséért, az egészséges, sportos életmódért. Ez
persze csak az egyik, de kétségkívül talán az egyik
legjelentősebb szegmense a „meddig élünk” kérdéskörnek, amelyre sokkal inkább a komplex megközelítés adhatja meg a választ. Ennek az egészségi állapotunkon kívül/ mellett éppúgy része anyagi biztonságunk, mint a lelki harmóniánk.
Azt nem tudom, hogy életünk minőségében és hos�szában milyen szerepet játszik, ha játszik egyáltalán
az úgynevezett (egyébként a közvetlenül mérhetetlen) „néplélektanunk” (ennek kifejezője például a „sírva vigad a magyar” és a bús, borongós Himnuszunk),
de ha igen, akkor néhány helyet bizonyára hátravet
bennünket az említett listán. A mostani és az előttünk
álló évek talán megerősítenek bennünket egyenként
és összességében is. Magabiztosabbá, optimistábbá,
egyenrangúvá válhatunk, s a félig üres pohár szemléletet felválthatja a félig tele pohár látásmód. Rajtunk, elsősorban rajtunk múlik, hogy tovább araszolunk-e előre vagy visszafordulunk.
Tessék, lehet választani!

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)

105 • 510-672 • 510-617

Kismartoni vendégek

Rendőrség 

107 • 311-234

Általános segélyhívó 

112

Előfizetői tudakozó 11818
Belföldi tudakozó 11800
Orvosi ügyelet312-010

Sopron testvérvárosából, Kismartonból (Eisenstadt) érkeztek vendégek az elmúlt hétvégén Sopronba.
A delegációt a városházán dr. Fodor Tamás polgármester fogadta, aki elmondta: a két város között jó
az együttműködés, azonban a turizmus tekintetében még fejlődni kell.
A találkozón elhangzott: a két város jelentősen erősíteni szeretné a kapcsolatait. – Létrehoztunk egy
egyesületet, amely kimondottan a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával foglalkozik. Úgy hisszük,
hogy ez új lendületet adhat az együttműködésünknek – hangsúlyozta Istvan Deli, Kismarton
alpolgármestere. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Soproni cserkészek
Múlt heti lapszámunkban Farkas Károlynéról, a Sopron Kiváló Pedagógusa címmel kitüntetett matematika – ének-zene szakos tanárról szóló írásunk címe megtévesztő volt,
ugyanis nem Farkas Károlyné indította el a soproni cserkészmozgalmat. 1988–1989-ben a soproni cserkészmozgalmat Lovas Gyula és az öregcserkészek (az 1940-es években

működő volt cserkészek) hozták létre. 1988. november 30án 18 órától a Szent Mihály-plébánia tanácstermében 120
soproni érdeklődő és volt cserkész gyűlt össze. Ott határozták el az újjáalakulást, kihasználva a rendszerváltás
adta lehetőségét. Az alapítók: Lovas Gyula, dr. Gimesi Sándor, Jehn Antal, Finck Antal, Gyurasits Ernő, Nemes Sándor,
Havasi István, Hernitz Ferenc, Szabó Lajos, Várhelyi Gusztáv, Tóth József voltak. Farkas Károlyné Piroska a megalakulás után pár évig kapcsolódott a cserkészethez.

Soproni Gyógyközpont
központi szám514-200

Támogató szolgálat
06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat

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

508-395 • 508-392
Caritas lelkisegély-szolgálat
06-80/505-678
Drog stop  06-80/505-678

Soproni Gyógyközpont
előjegyzés 
514-205 • 514-206

Magyar Autóklub 188

Polgármesteri hivatal
 06-80/204-322 • 515-100

SZOLGÁLTATÓK

Soproni Polgárőr Egyesület
06-30/385-5732

Áram szolgáltató
06-80/533-533

Sopron Holding központi szám
514-500

Víz szolgáltató 

Ingyenes zöldszám üzenetrögzítő
06-80/514-600
Közútkezelés 

515-123

Soproni Szociális Intézmény
506-400
Gyermekjóléti szolgálat
524-361

519-100

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

577-212

Kisalföld Volán 313-130

6

Zöld Sopron

www.sopronitema.hu

2019. március 13.

Környékünkön közel négyszáz kilométer jelzett turistaút van

Megújult a soproni „kék”
PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban
készült el a Deák térről induló és oda vis�sza is érkező, közel
27 kilométer hos�szú soproni „kék” jelzés felújítása. A turistautak jelölését időről időre újrafestik a
szakemberek.
Sopronban, illetve a város környékén közel négyszáz kilométer jelzett turistaút van, ez
összességében több ezer turistajelzést jelent. Fücsök Károly,
a Lövér Természetjáró Egyesület vezetője a felelős a turistajelzések szakszerű felújításáért,
hivatalos megnevezés szerint ő
a jelzésfestő-vezető.
– Négy–öt fős csoportokban
mintegy harminc ember vesz
részt a munkában, és így öt év
alatt érünk körbe – mondta Fücsök Károly. – Ezen időn belül
minden jelzést kiegészítünk,
felújítunk. Legutóbb pályázati
forrásból a Deák térről induló
és oda vissza is érkező, közel
27 kilométer hosszú soproni
„kék” jelzést újítottuk föl. Ez az
út sajnos nem része az országos
kéktúrának, ahhoz hozzánk legközelebb Kőszeg közelében, az
Írottkőnél lehet csatlakozni.
A túrázásnak egyébként nagy
múltja van Sopronban, a helyi

Indul az idei
TeSzedd! akció

Szeverényi Béla, a Soproni Természetjáró Szakbizottság elnöke
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

természetbarát szövetség az
1960-as évek elejétől működik.
Ekkor és az ezt követő időszakban élte fénykorát a szervezett
soproni természetjárás.
– Még gyerekként én is ebben az időszakban köteleztem
el magam a természet szeretete, a természetjárás mellett
– mesélte Szeverényi Béla, a
Soproni Természetjáró Szakbizottság elnöke. – Szüleimmel
együtt túráztunk, kirándultunk
a környékbeli hegyekben, ami

abban az időben, a vasfüggöny
miatt sokkal behatároltabb lehetőségekkel járt. Később én lettem a Scarbantia Természetjáró
Szakosztálynak a vezetője. Sajnos, egyre kevesebben vagyunk,
legalábbis szervezett természetjárók egészen biztosan.
Nem kell temetni a természetjárást, hisz valójában az
„csak” átalakult: egyéni túrázók,
családok, baráti társaságok járják az erdőket, látogatják a soproni és környékbeli kilátókat.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

– Így a mi feladataink is megváltoztak: túravezető-képzéseket szervezünk, hogy az egyéni kirándulók is megismerjék a
„turista KRESZ-t”, a jelzéseket –
folytatta Szeverényi Béla. – Elmondjuk, hogy mit jelent például a háromszög (hegytetőre,
kilátóponthoz vezető út) vagy
a kitöltött kör (forráshoz vezető út), nem utolsó sorban pedig
társadalmi munkában karban is
tartjuk, rendszeresen fel is újítjuk ezeket a jelzéseket.

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állás betöltésére.

Munkakör alkalmazási feltételei:

• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:

• Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• közigazgatási gyakorlat,
• legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

Munkakör fő tartalma:

• Számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
• időszaki és éves beszámoló készítésében való részvétel,
• vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Németh-Károly Anita költségvetési osztályvezető helyettestől a 99/515–141-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. március 22-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Számviteli ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. március 31-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A programot az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
szervezi, arra a fenntarthatósági témahéten kerül sor.
A TeSzedd! ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma,
amelyre idén több mint 200
ezren jelentkeztek. Az akció
keretében szerte az országban
„nagytakarítanak” az önkéntesek. Az a cél, hogy a jelentkezők
közösen tisztítsák meg szűkebb-tágabb környezetüket. Az

önkénteseknek nincs más dolguk, mint csatlakozni egy már
meglévő találkozási ponthoz
és részt venni az akcióban. Ha
koordinátornak jelentkezik valaki, azzal vállalja, hogy helyben
a kezében tartja a szemétgyűjtést. Fontos, hogy az önkéntesek
csak olyan szemetet gyűjtsenek
össze, ami nem veszélyezteti a
testi épségüket és egészségüket.
A TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket,
autó akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai
berendezéseket, vagy például
nagyméretű autóalkatrészeket, de nem gyűjtenek zöldhulladékot sem. Össze lehet viszont
szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban
elszállítható. Részletek: http://
szelektalok.hu/teszedd

Meteorvadász kamerák
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
2 fő határozott és 2 fő határozatlan idejű

Március 18–24.
között, hétfőtől vasárnapig egy egész
héten át lehet szemetet szedni az eddigi
leghosszabb, a VIII.
TeSzedd! Önkéntesen
a tiszta Magyarországért! akció során.

A lehulló meteorok
pályájának kiszámítását és a becsapódó
meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek
egyik elemét Sopronban építik ki.
– A kutatók nagy vágyálma,
hogy egyszer egy frissen hullott, párórás, a Naprendszer eredetét őrző meteoritot fogjanak
a kezükbe – kezdte Sárneczky
Krisztián, az MTA Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet kutatási koordinátora.
– Ha a földön nem botlunk bele
véletlenül egy ilyen meteoritba,
akkor még a légkörben meg kell
próbálnunk e lcsípni, hogy meghatározhassuk a leesési helyét.
Ehhez a kamerákat Sopron nyugati részén, a Nádor-magaslaton
– a Geodéziai és Geofizikai Intézet gondozásában lévő – mérőtoronyban állítjuk fel. A létesítmény közel körpanorámát,
áramot, internetet és biztonságos elhelyezést nyújt az eszközöknek. Úgy tervezzük, hogy
májusban telepítjük a rendszert, így várhatóan már a nyár
elején elkezdődhet a tudományos adatgyűjtés.
Sárneczky Krisztián hozzátette, a beruházás elindítója, az MTA
Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont, amelynek része
a soproni Geodéziai és Geofizikai
Intézet. Így természetesen adta
magát, hogy Sopronba is telepítsenek egy állomást. A város

fölé magasodó dombok és az országhatárhoz közeli elhelyezkedés lehetővé teszi, hogy a teljes
Dunántúl feletti légteret megfigyelhessék innen, legalábbis azt
a 80–100 kilométer magasan
levő térséget, ahol a meteorok
feltűnnek.
– Reményeink szerint a lehulló meteoritok megtalálásához
ad majd egy igen fontos adatpontot a soproni állomás – tette hozzá a szakember. – Ha egy

jelenséget legalább három különböző helyről tudunk megfigyelni, már nagy pontossággal meghatározható a meteor
pontos légköri útja, így a lehullás helye is. A Naprendszer kialakulásának idejéből származó
meteoritok fontos időkapszulák
a kutatók számára, de a földre
érve az időjárás és a nedvesség gyorsan pusztítani kezdi
őket, így a gyors megtalálásuk
kulcskérdés.

A Nádor-magaslaton lévő mérőtoronyba májusban
szerelik fel a kamerákat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

2019. március 13.

Díjazott filmes
oboaművész
BERTHA ÁGNES

Ivanics Ferenc úgy
tervezi, legalább öt
végzettsége lesz –
köztük oboatanár,
rendező és közgazdász –, saját vállalata, és végleg biztosan nem hagyja el
Sopront.
– Felnőttként is kreatív emberként tudom elképzelni magam
– vázolta Ivanics Ferenc, a Szent
Orsolya Gimnázium 11.ag osztályosa. Fiatalként is szerteágazó
az érdeklődése – kitüntetések
sora bizonyítja oboatudását,
két zenekarban is játszik, filmez,
vív, tagja iskolája diákönkormányzatának, és közben a bizonyítványra sem lehet panasz.
– Alsós korom óta zenélek –
mesélte Feri. – Hangszeres óráimra Szénási-Rovó Diána tanárnőhöz járok. A szolfézstanárom
Kocsis-Holper Zoltán volt,
így igazi

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

zenei egyéniségek terelgettek,
terelgetnek.
Feri a veszprémi regionális
oboaversenyen nemrégiben
arany minősítést érdemelt ki,
az országos oboaversenyen pedig 3. lett. Otthon érzi magát a
soproni zeneiskola falai között,
sikerei és eredményei elismeréseként játszott az izraeli cserediákokkal adott koncerten, illetve
a kamarazenekarral Kemptenben is járt.
A zene mellett a másik nagy
szerelem a filmezés. – Az első
komoly filmünket osztálytársaimmal két éve készítettük az
Orsolyiták Sopronban címmel,
ezzel az ökomenikus diákfilmszemlén 2. helyet érdemeltünk
ki. Tavaly Az Úriember című legóanimációnkkal 1. díjat és közönségdíjat nyertünk ugyanezen a megmérettetésen.
A fiatalember úgy látja, több
filmes hiányszakmára – mint
a rendezőasszisztens vagy az
operatőr – jelentkezhetnek a
fiatalok, így nem veti el annak
a lehetőségét sem, hogy ezek
egyikében lelje meg hivatását.
– Elsőként szeretnék egy gazdasági egyetemet elvégezni,
mellette a Bartók-konzervatórium felkészítő kétéves képzését is szeretném megcélozni,
majd oboatanári képesítést is
szereznék, na és persze a filmezés is remélhetőleg az életem
része marad.

Ivanics Ferenc FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sokszor „kirakós játék” volt a művek restaurálása

Feltárt zenei kincsek
PLUZSIK TAMÁS

Kárpáti Sándor zenetanár és zeneszerző halálának 80. évfordulója
alkalmából március
17-én 18 órakor
emlékhangversenyt rendeznek
a Lisztközpontban.

Kárpáti Sándor zongoráját ma a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kara
őrzi. A felvételen dr. Kárpáti György és Dárdai Árpád. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– A bánfalvi Kárpáti malom
helyreállítása során a padlásról,
illetve szüleim lakásának eladásakor az egyik ágyneműtartóból kerültek elő csomagolópapírral átkötött, kottákkal teli
dossziék, melyek átvészelték az

idők viharait – mesélte dr. Kárpáti György, a hétvégi emlékhangverseny ötletgazdája.
– Nagyapám halála óta ezekbe
láthatólag senki még csak bele
sem lapozott, nemhogy bárhol vagy bármikor akárcsak

Mértéktartó kritikusok is zseniálisnak, fantasztikusnak és egy
kicsivel „jobbnak, mint tökéletes” hirdetik a soproni színpad
első monodrámáját. A szkeptikusok elvesztik minden vállrándításukat, az ellendrukkerek
megadóan bólintanak: nincs
túlzás a mértékadók értékelésében. Edmund Kean földre veti
csörgősipkáját, odaül az öltözőasztalhoz, belenéz a tükörbe,
és minket lát. Mi nézzük őt, és
saját magunkra ismerünk. Ott
lebegünk a valóság–valóság
határán, miközben összerezzenünk vagy szégyenlősen lesütjük szemünket, esetleg diadalmasan szemközt nevetünk.
Aztán csak ülünk a fotelban
vagy fonott széken, bámulunk
bele a rivaldába, úgy teszünk,
mintha mindent pontosan értenénk. Közben pedig soha olyan
tétovák nem voltunk, mint pont
most, azután, hogy Kean tükrébe belenéztünk. Ők ketten
meghitt kapcsolatban élnek.

Amolyan „namitszólszehhezkomám” kapcsolatban. Edmund
Kean, a Shakespeare-színész
és Székhelyi József, a SZÍNÉSZ…
(Soproni Hírlap)

Sípmesterek
a táncparketten
Az elmúlt hétvégén a brennbergi
Gyermek és Ifjúsági Táborban,
festői környezetben, ideális
körülmények között rendezte
a Soproni Labdarúgó Szövetség
Játékvezető Bizottsága a hagyományos évzáró–évnyitó bálját.
A rendezvény sikerére jellemző,
hogy a meghívást elfogadta
Rákóczi József városi sportfelügyelő, Zambó Mátyás, a sportfelügyelőség főmunkatársa,
Papp Győző, a Kisalföld sportrovatának vezetője, Kiss Tóth
István, a kapuvári JB elnöke,
Czöndör Péter, a megyei JB
főtitkára, Károlyfalvi József, a
városi labdarúgó szövetség titkára, s nem utolsó sorban Laczó
István, az EMDSZ–SLC elnöke.
A bálon jelentették be, hogy a
sípmesterek a bajnokság előtt
díjmentesen vezetik az NB I-es

egy-egy darabot is közülük
előadtak volna.
A vasárnapi koncerten viszont megelevenednek az
egykori zeneszerző művei. Az
anyag feldolgozásához és „leporolásához” Dárdai Árpád

karnagyot–zongoraművészt
hívta segítségül dr. Kárpáti
György. Dárdai Árpádnak jóval
több mint ezer, sokszor rendkívül hiányos kottaoldalt kellett átnéznie, kiegészítenie és
digitalizálnia.
– Hihetetlen nagy és értékes,
valamint sziporkázóan szellemes ez a dalokból, zongora-, orgona- és kamaraművekből álló
anyag – nyilatkozta Dárdai Árpád. – Számomra sokszor egyfajta zenei kirakós játék volt a
restaurálás. Meg kellett találnom a lelket, a kottafejek mögötti szellemiséget. A koncert
végén elhangzó adagiónak például csak a szólamai voltak meg,
ebből sikerült összeraknom magát a komplett művet.
Kárpáti Sándor gazdag életművében tíz színpadi mű is
szerepel, így az Árgírus királyfi
és Tündér Ilona című táncrege, melynek zongorakivonatát
és egyfelvonásossá alakítását
szintén Dárdai Árpád készítette el. Ezt jövőre a Soproni Petőfi
Színház társulata is bemutatja.
A vasárnapi koncerten közreműködik Látrányi Éva (ének),
Várallyay Kinga (zongora), Sárközi Gábor (nagybőgő) és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekar, koncertmester Uwe
Scheer, vezényel Dárdai Árpád.

Kész a VOLT 4 színpadának programja
Közel 100 hazai és számos nemzetközi világsztár, köztük a
Slipknot, a Black Eyed Peas, Slash vagy Parov Stelar is érkezik idén Sopronba. A szervezők most négy zenei színpad
teljes programbontását tették elérhetővé.
Június 26–29. között rendezik meg a Telekom VOLT Fesztivált Sopronban. A Telekom Nagyszínpadon lépnek fel a
legnagyobb külföldi és hazai sztárok, itt ünnepli 30. születésnapját a Tankcsapda, és itt láthatja a közönség a Halott
Pénz fesztiválshow-ját is. A Petőfi Rádió Nagyszínpadon

csapat felkészülési mérkőzéseit.
A játékvezetés felemelkedéséért,
valamint a testület megbecsüléséért végzett munkája elismeréseként Laczó István márványtalpon álló, „aranyba öntött”
játékvezető szobrot kapott.
Ugyanezt a díjat kapta kimagasló közösségi és szervezési
munkájáért Zambó Mátyás is.
(Soproni Hírlap)

1969
Szerkezetkész az SZTK
Mint Németh Lászlótól, a Győr
Megyei Állami Építőipari
Vállalat soproni főépítés-vezetőjétől megtudtuk, a Liszt
Ferenc Művelődési Ház és az
SZTK épületének szerkezete kész,
napjainkban a belső szerelések
folynak. A rendelőt augusztusban átadják az egészségügyiseknek, illetve a közönségnek.
Különleges technikai feladat
elé állítja a soproni építőket
a Lövérekben létesítendő 600
ágyas szakszervezeti gyógyüdülő. Számtalan új megoldást
javasoltak építéséhez a tervezők, Cserhalmi József és Hegyi

kaptak helyet a hazai kedvencek mellett a külföldi sztár
DJ-k: zenekarával érkezik Jan Blomqvist, de jön Martin
Solveig, Lost Frequencies, a Bladerunnaz hozza el Frictiont és a The Prototypes-t. A Magenta 1 Színpadon lépnek
fel az idei Nagy-Szín-Pad! versenyzői és további hazai kedvencek, az utolsó napon pedig Kruder & Dorfmeister és a
Kollektiv Turmstrasse zárja majd a programot. A Sopron
Színpad is kora délutántól reggelig várja majd a fesztiválozókat. A volt.hu-n már elérhető a négy színpad programja.

Ihlető fények

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Székhelyi József,
a színész
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György, a Győri Tervező Vállalat
mérnökei. Megegyeztek a házgyári szakemberekkel, hogy az
üdülő fürdőszobáit előregyártott elemekből, készen emelik majd a helyükre, ugyanis
a gyógyüdülő minden szobájához fürdő és mellékhelyiség
is tartozik. A kétágyas szobákon kívül 14 lakosztály is lesz a
déli oldalon. A hatszáz személyes gyógyüdülőt a harmadik
negyedévben kezdik el építeni.
(Kisalföld)

Évszakok pasztellel címmel megnyílt Török Bernadett festőművész jubileumi kiállítása a Várkerület
Galériában. A soproni festőművész idén 70 éves, a
mostani tárlaton az elmúlt
években készült pasztellképeiből láthat válogatást
a közönség.
– Amikor 8 évvel ezelőtt
nyugdíjba mentem, élveztem, hogy rengeteg időm
van, sokat rajzoltam, ekkor fedeztem fel a pasztell
technikát is – mesélte Török Bernadett. – Volt időm

elmélyülni a pasztellben.
Sopron erdeit, természeti
környezetét jelenítem meg,
megvannak a titkos helyeim
Hermesen, Óbrennbergen,
Kis-Tómalmon, a Lövérekben, ezeket láthatják a képeken. A különböző évszakokban teljesen más arcát
mutatja a természet, ami
egy kimeríthetetlen forrás.
A tárlaton 31 nagyméretű képét láthatjuk a művésznek, a kiállítás március 22-ig tekinthető meg
munkanapokon 14 és 17
óra között.

1919
Megindult a vasútforgalom Ausztriával
A bécsújhelyi sztrájk vezetősége
értesítést küldött, hogy a sztrájkot a most ott uralkodó rendkívüli helyzet miatt abbahagyta,
a munkát felvették ugyan, de
a bizalmi férfiak továbbra is
együtt maradnak és a követeléseket továbbra is fenntartják. E szerint ma már Bécsbe és
Bécsből a vonatok közlekednek.
(Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Török Bernadett kiállítását Szabó Miklós
nyitotta meg FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Sikeres kis egyesület,
nagy eredményekkel

2017-ben is népszerű volt a Szent Patrik-napi jótékonysági futás, idén március 24-én rendezi meg az
eseményt a Paddy Sportegyesület FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
PÁDER VILMOS

A 2016-ban baráti társaságból alakult Paddy Sportegyesület rövid
fennállása alatt nagyon hatékonyan működik.
– Még baráti társaságként
szerveztük az első Szent Patrik-napi jótékonysági futást,
amelyet egy írországi kirándulás ihletett – mondta el Kincse
Szabolcs elnök. – Az egyesület
megalakulásakor egyszerű, ám
egyedi nevet szerettünk volna,
amelyről könnyen beazonosíthatók vagyunk, így jött a Patrik

egyik ír becézése, a Paddy név.
Egyesületünk fő irányvonala a
sportok népszerűsítése. Eddigi
tevékenységünk a futóeseményekkel volt kapcsolatos. Nyolc
rendezvényt szerveztünk, melyből három jótékonysági célt is
szolgált. Az elmúlt két évben
több mint kétezer főt mozgattunk meg. A jótékonysági

akciókból több mint másfél millió forintot adtunk át rászoruló
családoknak, szervezeteknek.
A futáson túl a floorball népszerűsítése is fontos számukra.
Sopronban, iskolai szinten már
régóta ismert és kedvelt a játék, de egyesületi szinten csak
a Paddy-nél van lehetőség rendszeres gyakorlásra. A gyerekek
heti két alkalommal, kedden
és csütörtökön, míg a felnőttek egy alkalommal, pénteken
edzhetnek a Szent Orsolya Gimnázium tornatermében.
– Eseményeink egyre népszerűbbek, és a visszajelzések
alapján van igény a fejlesztésre

– tette hozzá az egyesület vezetője. – Az ötletek megvalósításába szeretnénk bevonni olyan cégeket, magánszemélyeket, akik
munkájukkal segítik, támogatják rendezvényeinket.
A terveik között szerepel a
már jól bevált Szent Patrik-napi jótékonysági futás, az éjszakai, illetve a jelmezes Mikulás
futás. – A floorball további népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása is fontos célunk.
Hosszú távú, több évre előremutató terveinket szeretnénk
Sopronban megvalósítani – zárta egyesületének bemutatását
Kincse Szabolcs.

2019. március 13.

Tavaszi kupa
Sikeres volt a soproni tájfutók
idei első megmérettetése: a tavaszi kupa tájfutó és terepfutó versenyen mintegy ötven induló
vett részt. Molnár Tibor, a SMAFC
Tájfutó Szakosztályának vezetője
elmondta: a versenyt közösen
szervezték a sportfelügyelettel,
a résztvevők a Dudlesz-erdőben
teljesítették a távokat.
– Összesen négy pályát jelöltünk ki különböző nehézségi

fokozatokkal – mondta Molnár
Tibor. – Kiváló hangulatú idénynyitó versenyt zártunk.
A szakosztályvezető hozzátette: a mostani megmérettetés
után készülnek a diákolimpia
küzdelmeire, lesz húsvéti tojáskereső verseny, városi éjszakai
bajnokság, a legtöbb résztvevőt
pedig ebben a versenyszezonban is a Sopron Trail terepfutó
megmérettetésre várják.

A táj- és terepfutók hétvégén kezdték az idei
versenyszezont

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 16., szombat 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Vasas Akadémia
Március 20., szerda 19
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC
– TF Budapest

Túra
Március 16., szombat
9 óra, Tercia Hubertus parkoló
Reisch György emléktúra

Labdarúgás
Március 16., szombat
15 óra, városi stadion
SC Sopron
– Győrszentiván SE

Rögbi
Március 17., vasárnap 14
óra, ágfalvi sportpálya
Szfinx Sopron – Medvék

Futóverseny
Március 19., kedd 12.30,
Anger réti sporttelep
Diákolimpia mezei
futóverseny

SKC: végre győzelem
KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak
választását

2019. május 26-ra (vasárnap) tűzte ki.
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
Szavazni egy listára lehet.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint a
lakcímét.
Az értesítőt a választópolgárok 2019. április 5-ig kapják meg. Az értesítő
tartalmazza a szavazás helyét és idejét, továbbá a szavazással kapcsolatos
egyéb tudnivalókat.

Újra győzni tudott az
SKC, így az együttes továbbra is versenyben van az első
tízbe kerülésért az
alapszakaszban.
A Jászberény elleni hazai meccs
előtt az volt a kérdés, hogy tud-e
ismét győzni a csapat, és érdemben hozzátesz-e a játékhoz a legújabb légiós, Fuller. Az amerikai sportoló rögtön a meccs elején hármassal indított, a felek
között pedig komoly dobópárbaj alakult ki, amelyből minimálisan, de a soproni csapat jött ki
jobban. A vendégek egyik legjobb játékosa, Coleman sérülés
miatt kiállt, ez azonban inkább

az SKC soraiban okozott problémákat. Két negyed után három
egységgel vezetett a sokszor
kapkodva játszó hazai együttes (41–38).
A Jászberény centere, Pantelics ezen a találkozón sem tudta
vállalni a játékot, ezt pedig maximálisan használta ki az SKC
középjátékosa, Wesley Gordon:
tarthatatlanul kosarazott, 25
pontja mellett kiosztott négy
„sapkát”, emellett leszedett 18
lepattanót, így a meccs végére
50-re kúszott fel a teljesítményindexe. Ennek is köszönhetően
a harmadik negyedben gyakorlatilag eldöntötte a meccset az
SKC, a Jászberény több mint hat
percig nem tudott betalálni. A
meccs végén még látványos

megoldásokkal is szórakoztatta
a publikumot a hazai együttes,
amely értékes győzelmet szerzett hazai pályán. A végeredmény: SKC – JP Autó-JKSE: 78–67.
– Győztünk, de nem lehetek
maximálisan elégedett – mondta Sabáli Balázs vezetőedző. – Az
első félidőben olyan helyzetekből kaptunk pontokat, amelyekre tudatosan készültünk, szünet
után aztán agresszívebb lett a
védekezésünk, Gordon pedig sokat tett a győzelemért. A Jászberény a sérülések ellenére is jól
játszott, mi pedig remélem,
fogunk ennél sokkal jobban is
kosárlabdázni.
Az SKC szombaton este Zalaegerszegen vendégszerepel,
a találkozó 18 órakor kezdődik.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. május 22-én
16 óráig nyújthat be a lakóhelye szerinti jegyzőnél vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül, a www.valasztas.hu honlapon.
Sopronban átjelentkezéssel szavazni csak a Széchenyi István
Gimnáziumban (Sopron, Templom u. 26.) lévő 1. számú szavazókörben
lehet. A Sopron településszintű lakcímmel rendelkező
választópolgárok szintén itt szavazhatnak.
Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a helyi választási iroda
vezetőjétől levélben 2019. május 22-én 16 óráig, személyesen 2019.
május 24-én 16 óráig vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló
bizottságtól. A mozgóurna igénylés okát meg kell jelölni!
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Választási
Irodához (Sopron, Új utca 12., tel.: 99/515–152) lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda
Az SKC fontos pontokat szerzett a Jászberény elleni meccsen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

2019. március 13.

Felemás
hétvége
PÁDER VILMOS

Az SC Sopron felnőtt gárdája Öttevényben 1–0-s
vezetés tudatában megtorpant. Hiába támadtak
sokkal többet Galambosék, nem találtak rést a jól
záró hazai védelmen. Végezetül egy gyors ellentámadás után kiegyenlítettek a vendéglátók, s ezzel
beállították az 1–1-es végeredményt. A hétvégi hazai mérkőzésen, a Győr
szentiván ellen javíthatnak a fiatalok.
Az NB II. U17-es bajnokságában az SC Sopron fiataljai Pápán gólerős, magabiztos játékkal 6–1 arányban legyőzték a hazaiakat,
így már 8 pontos előnnyel
vezetik a tabellát.
A SFAC fiataljai Kapuváron
vendégszerepeltek, és 7–1
arányban vereséget szenvedtek a jó erőkből álló
hazaiaktól.
Az NB II-es női bajnokságban az SC Sopron Ajkán
magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott, stabilan tartja második helyét a tabellán. A listavezető Mol Vidi
és a harmadik helyezett
ZTE együttese is győztesen hagyta el a játékteret.
A női U19-es bajnokságban a soproni lányok Pápán 8–0-s vereséget
szenvedtek.
A megyei III. osztályú bajnokságban a listavezető SVSE 5–0-s, fölényes
győzelmet aratott Egyházasfaluban.
Az SC Sopron öregfiúk együttese az ausztriai
Récényben (Ritzing) tartott teremtornán a döntőben nagy küzdelem után
3–1-es vereséget szenvedett a Győr öregfiúk csapatától, így a torna ezüst
érmese lett.

Sport

www.sopronitema.hu

9

A szűk hazai győzelem után Bourges-ban magabiztosan nyert a Sopron

FINAL4 – négyesdöntő!

Lelkes szurkolók fogadták a kosárlabdacsapatot. A Sopron Basket két éven belül másodszor jutott be a FINAL4-ba FOTÓ: PADOS NOEL
RÁZÓ LÁSZLÓ

Két éven belül másodszor került be
Európa legjobb négy csapata közé
a Sopron Basket. Roberto Iniguez
együttese otthon és idegenben is
győzött a francia Bourges ellen a negyeddöntőben, így a soproni lányok készülhetnek a
Final Fourra, azaz a négyesdöntőre.
A Magyar Kupa elhódítása után
alig maradt ideje pihenni a Sopron Basket játékosainak, máris
következett a Bourges Basket
elleni negyeddöntő első, soproni
meccse. A két csapat óriási csatát vívott, melynek végén a rutinos amerikai játékos, Dupree
kosara döntött, megvolt tehát
a hazai győzelem. Múlt pénteken aztán telt ház, 5000 néző,
köztük egy maroknyi, de annál
lelkesebb soproni szurkoló várta

a csapatokat a francia városban.
Roberto Iniguez csapata egyáltalán nem ijedt meg a lehetőségtől: Crvendakic és Jovanovic
vezetésével már szünetben 5
pont volt a Sopron Basket előnye
úgy, hogy a második negyedben
mindössze 11 pontot szereztek
a hazaiak (29–34). A folytatásban aztán tovább növelte előnyét a Sopron, a csapat tökéletesen védekezett, emellett a kétpontosokat fantasztikus, jóval

ötven százalék fölötti arányban
dobták Turnerék. A Bourges
legjobbját, Johannest sikerült 11
ponton tartani, a soproni csapat megnyerte a lepattanócsatát
is. A negyeddöntő utolsó perceiben már nem voltak különösebb izgalmak, a Sopron Basket
biztos vezetés tudatában, nyugodtan játszhatott, az ötezres
francia publikum pedig csendesen vette tudomásul kedvencei kiesését. Ezzel szemben
a soproni játékosok és szurkolók
hatalmas ünneplésbe kezdtek! A
végeredmény: Bourges Basket –
Sopron Basket: 64–74.
– Amikor Sopronba jöttem, a
csapat ügyvezetője azt mondta
a célokról, hogy jó lenne a második év végére négybe jutni az
Európa Kupában – mondta Roberto Iniguez vezetőedző. – Én
erre azt mondtam, hogy világ

A JEKATYERINBURG LESZ AZ ELLENFÉL
Az Euroliga négyesdöntőjét, a FINAL4-t április 12–14-e között rendezik meg, a helyszín egyelőre nem ismert. A Sopron Basket a címvédő orosz sztárcsapattal, a Jekatyerinburggal találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon a szintén orosz Kurszk és a cseh USK Praha csap
össze a döntőbe jutásért.

Íjászok a dobogón
Több kategóriában is a dobogóra álltak a Soproni Lövér Íjászklub sportolói a WA terem országos íjász versenyen. Király Gábor mester csigás kategóriában ezüstérmet, Szabó Szebasztián serdülő olimpiai kategóriában
aranyérmet, Gyolcs Bence gyerek barebow kategóriában aranyérmet, Jáger Dániel gyerek vadászreflex kategóriában szintén aranyérmet nyert. Szabó Szebasztián
(felvételünkön középen) elkápráztatta az íjászokat és a
közönséget az új országos csúcsával, 581 ponttal. Decemberben felállított saját országos rekordját döntötte
most meg 15 ponttal.

életemben az eredményes Euroliga szereplésért küzdöttem.
Most itt vagyunk, két éven belül
másodszor Európa négy legjobb
csapata közé jutottunk, ez felfoghatatlan, óriási siker. Ez életem legjobb szezonja, volt már
jelentősebb kvalitású csapattal

dolgom, de megható, hogy ezek
a lányok mennyire keményen
dolgoznak és mennyire hisznek magukban.
A csapat március 16-án ismét
a hazai bajnokságban szerepel, a
soproni hölgyek 18 órától a Vasas együttesét fogadják.

A Sopron Basket hatalmas bravúrt végrehajtva
nyerni tudott Bourges-ban a 2. mérkőzésen is
FOTÓ: TANGOBOURGESBASKET.COM

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.)
pályázatot ír ki a tulajdonában álló

Sopron, Deák téren található
multifunkciós épület bérbeadás
útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 229.887 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
5 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti,
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
A multifunkciós épület megtekintésére a pályázat kiírója a
pályázatok benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan
üzemeltetőjén, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n
keresztül (06/99/514-644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2019. március 14. (csütörtök) 11.00
2019. március 19. (kedd) 11.00
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai,
valamint a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók
elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat
alportálján a pályázatok között.
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán Vass László ügyintézőtől (tel.: 06/99/515–135).

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Lackner Kristóf u. 48. fszt. 7.
szám alatti üzlethelyiség
bérbeadás útján történő hasznosítására
A helyiség alapterülete: 34 m2
Bérleti díj alsó határa: 14.917 Ft/m2/év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2019. március 27-én 9 órakor
Megtekintés időpontja: 2019. március 20-án 13 órakor
A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály,
Sopron, Fő tér 1. II. em.
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.
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Óvodai nyílt napok

2019. március 13.

A HÉT MOTTÓJA:
„Pedig kell a hit.
Nem is lehet
anélkül élni, hogy
az ember ne bíznék
valamiben, kis
dolgokban akár, ha
nagyra nem telik.”
Lengyel Balázs

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

(Széchenyi-díjas műkritikus, író, a Digitális Irodalmi
Akadémia tagja)

Közeledik az óvodai jelentkezés határideje, ezért több intézményben nyílt napot tartanak. Táblázatunkban láthatják a soproni óvodák címét, telefonszámát, valamint a rendezvények időpontját is.

Intézmény (Óvoda/tagóvoda)
Bánfalvi Óvoda
Bánfalvi Óvoda
Brennbergbányai Tagóvoda
Gesztenyés Körúti Tagóvoda
Hársfa Sori Tagóvoda
Jegenye Sori Tagóvoda
Kőszegi Úti Tagóvoda
Hermann Alice Óvoda
Hermann Alice Óvoda
Balfi Tagóvoda
Halász Utcai Tagóvoda
Király Jenő Utcai Tagóvoda
Kurucdombi Tagóvoda
Sopronkőhidai Tagóvoda
Trefort Téri Óvoda
Trefort Téri Óvoda
Dózsa György Utcai Tagóvoda
Jereváni Kék Tagóvoda
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu
Tagóvodája
Többnyelvű Szivárvány Óvoda-Regenbogen
Kindergarten-Cuvarnica Duga
Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Kollégium
Doborjáni Ferenc EGYMI, Óvoda, Fejlesztő
Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium
Soproni Kozmutza Flóra Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola

Dátum

Cím

Telefonszám

április 3., szerda 17 óra
április 17., szerda 16 óra
előzetes időpont-egyeztetéssel
előzetes időpont-egyeztetéssel
előzetes időpont-egyeztetéssel
előzetes időpont-egyeztetéssel

Sopron, Ady Endre u. 176.
Brennbergbánya, Soproni út 22.
Sopron, Gesztenyés körút 2.
Sopron, Hársfa sor 1/c
Sopron, Jegenye sor 1/a
Sopron, Kőszegi út 16.

505–413
354–530
310–552
316–307
505–416
321–077

március 20., szerda
a beiratkozás napján
a beiratkozás napján
előzetes időpont-egyeztetéssel
előzetes időpont-egyeztetéssel
előzetes időpont-egyeztetéssel

Sopron, István bíró u. 1/a.
Sopron, Fő u. 13.
Sopron, Halász u. 27.
Sopron, Király Jenő u. 1.
Sopron, Rozália u. 3.
Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 14.

311–197
339–768
311–116
312–483
311–961
314–058

április 10., szerda 15–17 óráig
április 3., szerda 15.30–17 óráig
március 28., csütörtök 16–18 óráig

Sopron, Trefort tér 11.
Sopron, Dózsa György u. 29.
Sopron, Soproni Horváth József u. 4.

505–420
334–860
312–580

előzetes időpont-egyeztetéssel

Sopron, Szt. Margit u. 12.

316–874

a beiratkozás napján

Sopron, Hunyadi J. u. 8–10.

511–069

március 11., hétfő

Sopron, Zsilip u. 1.

518–712

március 11., hétfő

Sopron, Ferenczy J. u. 5.

518–710

március 28., csütörtökök
8.30–10 óráig

Sopron, Panoráma út. 9.

329–614

március 19. és március 26., kedd

Sopron, Tóth A. u. 1.

312–254

március 12., kedd 8.30-tól

Sopron, Brennbergi út 82.

512–730

március 20., szerda 10 óra

Sopron, Petőfi tér 3.

508–245

A lelkes kémikus borásznak készül
MADARÁSZ RÉKA

Varga Péter korábban főként matematikaversenyeken indult,
idén viszont kémiából került be az OKTV
döntőjébe.
3. osztályos kora óta Varga Peti
szinte minden matekversenyre
benevezett, ami csak az útjába
került. Számos kiemelkedő eredményt tudhat a magáénak, utoljára 3. helyezést ért el egy megyei megmérettetésen, idén pedig csupán egy ponttal csúszott
le az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) döntőjéről. A Széchenyi-gimnázium

›

12.C osztályos tanulója tavalyelőtt próbálkozott először a kémiával, akkor 5. helyen végzett
az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei fordulóján. Tavaly tagja volt az országos bionika akadályverseny
győztes csapatának is.
– A két tantárgy egyformán
közel áll hozzám, egyszerűen
most jobban sikerült a kémia –
mesélte a mosolygós fiú. – Az eddigi két forduló rendkívül megterhelő volt, mivel az elméleti és
a számolási feladatokra összesen
öt órát kaptunk. A döntőben már
csak gyakorlat lesz: ismeretlen
anyagokat kell azonosítanunk
kísérletekkel.
Petit tanárai, Kiss-Huszta Pál
ma és Poór Attila készítették fel

a kémiaversenyekre. A szűkszavú fiatalembernek már most
határozott elképzelése van a jövőjéről: ikertestvérével, Gáborral – aki most is az osztálytársa
– a Pannon Egyetem Georgikon
Karának szőlész–borász szakára
jelentkeztek.
– A nagyapám alapította a
Puklus családi vállalkozást –
meséli Peti. – Mivel születésünk
óta velük élünk Fertőszentmiklóson, és a kert végében van a borászat, úgyszólván belenőttünk
a szakmába. Most már a szüleim viszik tovább a vállalkozást,
és a testvéremmel együtt mi is
egyre nagyobb részt vállalunk a
teendőkből. A kémia iránti érdeklődésem is a borászkodásnak köszönhető.

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Lengyel Balázs:
A szebeni fiúk

Izgalmas történelmi regény a negyvennyolcas
szabadságharc idejéből.
A nagyszebeni gyerekek
gondtalan csatajátékából, romantikus várépítéséből váratlanul országos méretű hőstett válik.
Egy kihallgatott beszélgetés hírét elviszik Bem apónak, ezzel segítve hozzá
a nagy tábornokot, hogy
zseniális módon kiűzze az osztrákokat Szeben
várából. A fordulatos, szép
történetben fel-feltűnik a
negyvennyolcas események sok ismert alakja, a
szebeni fiúk a rajongásig
szeretett költővel, Petőfi
Sándorral is találkoznak.

Ez történt
Sopronban
125 évvel ezelőtt, 1894-ben
született Sopronban Ferenczy Viktor György bencés
pap, fizikatanár, fizikatörténész, a győri bencés gimnázium egykori fizikatanára. Győrben hunyt el 1943.
november 30-án.
100 évvel ezelőtt, 1919.
március 4-én a selmecbányai magyar királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola
alkalmazottainak és hallgatóinak első csoportja megérkezett Sopronba Réz Géza
rektor vezetésével.
30 évvel ezelőtt, 1989ben hunyt el Salgótarjánban Belitzky János muzeológus, történész, levéltáros,
a Sopron vármegye története (1939) című monográfia
szerzője. Losoncon született
1909. október 25-én.

Varga Péter FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája

Major József és Gergő

MDT EDU

Az MDT jelentése: Magyar
Diabetes Társaság. Azaz az
MDT a cukorbetegek segítésére felesküdöttek (nem
csak orvosok!) színes csapata. Az EDU ennek a társaságnak egy pici, de lelkes munkacsoportja. Nekünk meggyőződésünk, hogy...
„Nem elég egyre többet tudnunk a diabetesről, annak tudományos vonzatairól. Nekünk az embert is tanulnunk
kell, sőt meg kell tanulnunk,
ki kell alakítanunk azt az országos szerkezetet, amivel
hatékonyan adhatjuk át is-

›

mereteinket a hozzánk forduló embernek, páciensnek. Tudásunk csak an�nyit ér, amennyit abból úgy
adunk át, hogy azt a cukorbeteg és családja az egészségére hasznosítani tud. Ez
maga az edukáció.”
Ha Ön vagy valaki, aki Önhöz
közel áll, cukorbeteg, biztatom, hogy keresse fel társaságunk weblapját (www.diabet.hu) és kezdje el böngészni annak páciens oldalát!
Nyílt szívvel várjuk a szerkesztőségbe észrevételeit.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 13–19.

Március 13.,
szerda

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Március 14.,
csütörtök

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Március 15.,
péntek

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Március 16.,
szombat

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Március 17.,
vasárnap

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Március 18.,
hétfő

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Március 19.,
kedd

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Ügyeleti szolgálat minden nap hétfőtől vasárnapig este 8 órától
reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel március 15., ekkor az ügyeleti
idő reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van érvényben.

KERESZTREJTVÉNY

Major József és fia, Major Gergő – a vendéglátásban találták meg élethivatásukat
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a
mondás, melynek igazságáért nem kell mes�szire menni Sopronban sem. Major Józsefet
a Soproni Gyógyközpont, Gergő fiát pedig a
Petőfi Színház büféjéből ismerhetik a soproniak.
Major József több mint két évtizede vezeti a Soproni Gyógyközpont büféjét. Itt nemcsak szép
szendvicseket kell készíteni
és felszolgálni, hanem nagy

szükség van az ember empátiájára is.
– Édesapám a Soproni Postaigazgatóság garázsvezetője
volt, édesanyám pedig a Soproni

Ruhagyárban volt rajzoló, úgyhogy semmi vendéglátós előélet nem volt a családban, annak
idején meg is lepte őket, hogy
élethivatásomul a vendéglátást
választom – mesélte Major József. – Volt ennek persze egy kis
előzménye, ugyanis anyai nagyszüleim soproni poncichterek
voltak, a Táncsics utcában laktak, ahol gyerekként a családi,
baráti borozgatásoknál a vendégeknek nagy igyekezettel töltögettem a poharaikat, szolgáltam

föl a hidegtálakat és a süteményeket. Amolyan „kispincér”
voltam, amit nagyon élveztem.
Így aztán amikor a Ferenczy János utcai általános iskolát befejeztem, nem volt kérdés, hogy
továbbtanulni a „szomszédba”,
a vendéglátó-ipari szakközépiskolába megyek. Az ételkészítés volt a kedvenc tantárgyam,
mind a mai napig imádok főzni, időnként a családom ezt számon is kéri rajtam. Ezt elsősorban egykori szaktanáraimnak,
Hruska Jutka néninek és Mezei
Lajos tanár úrnak köszönhetem.
Pályakezdőként a Hotel Lövérben aztán Vránich István megtanította tisztelni, szeretni és
művelni a szakmát, nemcsak
nekem, hanem sokunknak, akik
ma ezen a pályán vagyunk.
– Lényegében én beleszülettem a vendéglátásba, hisz már
gyerekkoromban ott sürgölődtem szüleim vendéglátó-ipari
vállalkozásaiban. A vendéglátó
iskola után testvérem példáját
követve a kertészeti egyetemre
jártam – kapcsolódott a családi
beszélgetésbe Major Gergő. Őt
jól ismerhetik a színházba járók, hiszen a felvonások közötti
szünetekben, valamint az előadásokat követően ő szolgálja ki
teátrum közönségét. Évek óta
vezeti a színház büféjét, valamint a Liszt-központ kávézóját,
de sok esetben ő a bálok és a
koszorúcskák vendéglátós házigazdája is. – A nagy rendezvényeken természetesen szükség van segítségre, és ilyenkor
rendkívül megnyugtató, hogy
magam mögött tudhatom a
szüleimet, sőt még a testvéreimet is.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 20-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 27-i rejtvényünk megfejtése: A nagy soproni retrofesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Tóth Józsefné (Sopron, Béke u.).
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Kozma Orsi új felvétellel jelentkezett

Rendhagyó dal
KÓCZÁN
BÁLINT

sarok

Változatos rúdfitnesz
MADARÁSZ RÉKA

Nincs
megállás Kozma
Orsi életében. A sokoldalú énekesnő az
utóbbi idők nagy rádiós dalai után pár hete
egy újdonsággal jelentkezett.
Kozma Orsi tavaly év végén Sopronban adott koncertet, nemrég pedig új dallal jelentkezett.
Az énekesnő kétségtelenül a
hazai zenei szcéna egyik legsokoldalúbb előadója, aki meghatározó szereplője a magyar
pop- és a dzsesszéletnek is. Az
Insomniak közreműködésével
készült Mire vársz? című izgalmas melódiát a hangszerelés

Az utóbbi időben rendkívül népszerű rúdfitness nemcsak erősít
és hajlékonnyá tesz,
hanem jelentősen növeli az önbizalmat is.
A mozgásforma nem
életkor- és nemfüggő.

mellett Orsi hangja teszi igazán teljessé. Az énekesnő felvételei nehezen sorolhatók egy
kimondott kategóriába, éppen

ettől különlegesek és egyediek.
A Mire vársz? egy rendhagyó
dal, amit már egyre több rádióban lehet felfedezni.

Egy évet várt Varga Viktor
Közel egy év kihagyás után
ismét önálló dallal jelentkezik Varga Viktor. A felvételen és a hozzá tartozó rendhagyó videoklipen keresztül
beleshetünk Varga Viktor érzelmeibe. A polgárpukkasztó
énekes–dalszerző Noé című
felvétele Cinthya Dictatorral
való, tavaly véget ért kapcsolata előtt is tiszteleg.
– A döntés nehézségét tárgyalja ez a szerzemény, az
utolsó pillanatokban, az
„Özönvíz” előtt – mesélte Viktor. – A dalt leginkább a szenvedés és az ös�szetartás kettőssége jellemzi, amit a közösen megélt

bajok és a szeretet fognak
szorosan egybe.
A klip egyedisége, hogy animációs formában épül a dalszövegre, így erősít rá a tartalmára. – Arra törekedtem,
hogy megmutassam, min
megy keresztül egy szerelmespár. A bárka, a számkivetettség, a hánykolódás, a remény elérhetetlensége, ezek
mind-mind azt a fázist mutatják be, amikor az ember
magatehetetlenül sodródik
az érzelmek viharában – tette hozzá az énekes.
A mély gondolatok ellenére
nagyon modern, vagány és
rádióbarát dal született.

Csigó-Reményi Eszter (Eszu)
életét végigkísérte a sport: a
szülei mintájára kosarazott,
amihez semmi kedve nem
volt, míg végül a rúdfitnesz
ben megtalálta önmagát.
– Miután megszületett a
második gyerekem, 90 kilósan kezdtem el rudazni. Kiváló marketingfogás,
amikor megmutatom a lányoknak az akkori képemet
– meséli a fitnesz- és testépítőedző, rúdfitnesz-oktató és bosu instruktor.
– Eleinte heti két edzésre
jártam, aztán kaptam a páromtól otthonra egy rudat,

és amíg a fiam aludt,
órákig gyakoroltam.
Ez a speciális edzésforma vagy bejön valakinek, vagy nem. A
közhiedelemmel ellentétben sportmúlt
nem, kitartás viszont
kell hozzá.
Az órák jól fel vannak építve: nem kell
egyből fejjel lefelé lógni a rúdon, hanem mindenki – attól függően, hogy
éppen hol tart –
személyre szabott feladatokat
kap. A kezdők eleinte csak forognak
a rúd körül, majd
szépen fokozatosan
erősítik a kar, a váll, a
kismell, a nagymell,
a hát, a has, az oldaltörzs, a fenék
és a láb mélyizmait, miközben egyre hajlékonyabbakká válnak. A mozgás

alakformáló és állóképesség-javító, segíti megélni a
nőiességet.
– A rudazás nem
fájdalommentes
sportág: a kékzöld foltokhoz
hamar hozzászokik a bőr –
fejezi be Eszu.
– Az edzéseken
– a sokak fejében élő sztereotípiákkal ellentétben – nem
azé r t vetkőzünk le
kisgatyára és trikóra, hogy minél
szexisebbek
legyünk, hanem mert a bonyolultabb elemeknél egész
testünkkel kaCsigópaszkodunk a
Reményi
rúdba, és a bőrEszter
nek van a legFOTÓ: CSIGÓ
jobb
tapadása.
GERGELY

Delhusa koncert
Az elmúlt 45 év legjobb dalaival lép színpadra Delhusa Gjon,
hogy megkoronázza közel fél
évszázados karrierjét. A koncertet a Budapesti Kongresszusi
Központban tartják április
23-án, ahol olyan sztárvendégek társaságában ünnepelhet, mint Csepregi Éva
és Charlie. A jó hangulatról
pedig DJ Dominique gondoskodik majd.
Delhusa Gjon mindössze
16 éves volt, amikor 1969-ben

a Popfesztiválon előadta a „Hegyek lánya” című dalt, amellyel
egy csapásra ismertté vált. Az
1989-ben megjelent „Csavargó”
című album hozta el számára
itthon a várt sikert. Számos díjat
és elismerést nyert az évek alatt,
Emerton-díjas előadó, megkapta a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét, az Albán Kormány Érdemkeresztjét, a Roma
Közösség – év énekese díjat, valamint a Vitézi Rend lovagjává
is avatták.

Soproni muzsikusok
a Márványteremben
Komoly hangversenyre készül két soproni muzsikus. Árvayné Nezvald Anett
és Kóczán Péter nemzetközi hírű művészekkel lép fel a fővárosban, a koncertet később a Bartók Rádió is műsorra tűzi.
A Magyar Rádió nagy múltú Márványtermében, a Pollack Mihály téri
Ybl-palotában lép fel Árvayné
Nezvald Anett és Kóczán Péter.
A március 19-i koncerten az MR
Szimfonikusok első klarinétosával, Varga Gáborral muzsikálnak a soproni szimfonikusok tagjai. A koncerten
játszik még Fejérvári Zoltán
fiatal, versenygyőztes zongoraművész és Somodari
Péter, a Bécsi Filharmonikus Zenekar szólócsellistája, akivel Dohnányi Ernő
népszerű c-moll zongoraötösét adják elő. A
kora esti hangversenyről
készülő felvételt március
végén sugározza majd a
Bartók Rádió.
– A Magyar Rádió Márványtermében játszani számomra óriási

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

lehetőség és megtiszteltetés. Maga a hely
nagyon elegáns, ahol a klasszikus zenei élet
színe-java lép fel, és a koncertek felvételeit a Bartók Rádió is közvetíti – nyilatkozta
Árvayné Nezvald Anett, aki nem mellékesen Bartók egyik legnehezebb kamaraművét adja elő rangos, nemzetközi versenygyőztes partnerekkel.
– Bartók Kontrasztját és Dohnányi zongoraötösét itt előadni a lehetőségen túl nagy
felelősség is. Az említett kiváló kamarapartnerekkel együtt eljátszani ezeket a darabokat további motivációt jelent számomra. Biztos vagyok benne, hogy mind a felkészülést, mind a koncertet tekintve a szakmai
életem egyik meghatározó élménye lesz –
tette hozzá a soproni hegedűművész.
Árvayné Nezvald Anett négy gyermek édesanya, jelenleg a Budapesti Zeneakadémia
doktori iskolájának egyéni képzésében
(DLA) vesz részt, így a március 19-i koncert ebből a szempontból is nagy jelentőségű számára.
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