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Ezüst a magyar kupán
Virágvasárnapi
barkaszentelés
Elmúlt hétvégén ünnepelték a keresztény egyházak a virágvasárnapot. Vasárnap a jereváni
Szent Imre-templomban Kálmán Imre plébános
megszentelte az ünnep jelképét, a barkaágakat.

Vállalkozások
határok
nélkül
Az osztrák–magyar vásáron mind a két
ország vállalkozói bemutatkoztak
5

Sörgyári fejlesztések

9

Szájer József:
a választás
tétje nagy
– Az április 8-i választások tétje sokkal nagyobb, mint hogy csak
a következő négy évről szóljon. Az emberek döntése Magyarország sorsát évtizedekre
határozza meg – jelentette ki a Soproni Témának Szájer József. Az Európai Néppárt Európai
Demokraták Frakció alelnöke hozzátette: hazánk a világ legbiztonságosabb országai
közé tartozik.

5

Jól szól
a Friends

A csinos Anne-Marie új produkcióval jelentkezett, amelyben közreműködik az elektronikus
zene egyik nagyágyúja, Marshmello is.

Közel kétmilliárd forint értékben hajt végre kapacitásfejlesztést Sopronban a Heineken Hungária – jelentette be a soproni gyár látogatóközpontjában José Matthijsse vezérigazgató.

4

Anne-Marie-t a közönség a Rudimental
zenekar oldalán ismerhette meg. Az igazi
áttörést azonban a Clean Bandittel közös
gigasláger, a Rockabye hozta meg az
énekesnő számára. A dal Nagy-Britanniában az elmúlt 22 év leghíresebb,
toplistavezető felvétele lett.

12
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A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe

Ősszel nyit
Nagyheti szertartások az új óvoda
Csokorba szedtük a
templomok nagyheti
szertartásait.

A Szent Mihály-templomban
nagypénteken, március 30-án 15
órakor indul a szertartás, a nagyszombati vigília 20 órakor kezdődik, húsvétvasárnap és -hétfőn fél 10-kor lesz szentmise.
A Szentlélek-templomban csütörtökön 18 órakor kezdődik a
szertartás, húsvét napjain 18
órakor tartanak misét. A Szent
György-templomban nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik a
szentmise, 21 órakor a virrasztás, pénteken 11 órakor tartják
a keresztutat, 15 órakor pedig a
szertartást. Nagyszombaton 16
órakor kezdődik a vesperás, 22
órakor a húsvéti vigília. Vasárnap 8 órakor latin nyelvű szentmise lesz ételszenteléssel, majd
17 órakor és 19.30-kor lesz mise.
Az orsolyiták templomában
csütörtökön a 18 órai misét
virrasztás követi, nagypénteken 15 órakor indul a szertartás
a keresztúttal, szombaton 21
órakor kezdődik a feltámadás,
vasárnap és hétfőn 10.30-kor
lesz mise. A kertvárosi templomban csütörtökön 18 órakor, pénteken 17 órakor kezdődik a szertartás, nagyszombaton 20 órától várják a híveket,
a húsvéti ünnepekben 10 órakor lesz mise, hétfőn szentségimádási napot tartanak, ennek
zárásaként 18 órakor misét tartanak szentségeltétellel. Az
evangélikus templomban

nagycsütörtökön 17 órakor kétnyelvű, úrvacsorás istentisztelet lesz, pénteken 8-kor magyar,
9-kor német, 10-kor magyar
nyelvű, 18 órakor passiós istentisztelet kezdődik úrvacsorával.
Nagyszombaton a temetőkápolnában lesznek istentiszteletek: 14 órakor német, 15 órakor magyar nyelven. Vasárnap
5.30-kor, 8-kor, 10-kor magyar,
9-kor német nyelvű istentisz-

csütörtökön 18 órakor püspöki
szentmise lesz, majd csendes
virrasztás 20.30-ig. Pénteken
14.30-kor a keresztút, 15 órakor
a püspöki szertartások kezdődnek, nagyszombaton 8–18 óráig
látogatható a szentsír, 20 órakor
indul a húsvéti vigília püspöki
szentmisével és feltámadási
körmenettel. Vasárnap és hétfőn 8-kor, 9.30-kor és 11 órakor
tartanak szentmisét, az utóbbit

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amellyel Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával győzelmet aratott a halál felett. 325-ben
a niceai zsinat a húsvét időpontjául a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapot jelölte ki. A húsvétot megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos
pusztai böjtjére emlékezve, a lelki megtisztulás ideje.
telet kezdődik beépített úrvacsorával, 15 órakor pedig Balfon
lesz úrvacsorás istentisztelet.
Hétfőn 8-kor és 10-kor magyar,
9-kor német nyelvű istentisztelet várja a híveket. A Szent
Imre-templomban csütörtökön 18 órakor kezdődik a szentmise, pénteken 15 órakor veszi
kezdetét a szertartás, szombaton
20 órakor indul a húsvéti vigília. Vasárnap 9-kor, 10.30-kor és
18 órakor lesz szentmise, hétfőn 9-kor és 18 órakor. A Jézus
Szíve-templomban húsvétvasárnap- és hétfőn 7.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise.
A Szent Margit-templomban

mindkét nap a megyéspüspök
celebrálja. A református templomban nagycsütörtökön 18
órakor lesz istentisztelet, nagypéntek 10 és 18 órakor úrvacsorával. Nagyszombaton 18 órakor,
vasárnap és hétfőn pedig 10 órakor veszi kezdetét az úrvacsorás istentisztelet. A domonkos
templomban nagycsütörtökön, nagypénteken, illetve nagyszombaton 7–12 óra között lesz
lehetőség a gyónásra, mindhárom nap 8 órakor reggeli zsolozsma lesz. Nagycsütörtökön
18.30-kor kezdődik a szentmise,
amely keretében elvégzik a lábmosást, illetve az oltárfosztást.

Nagypénteken várhatóan délután negyed háromkor indul a
keresztút, a szertartás 15 órakor
kezdődik. Nagyszombaton este
nyolc órakor a kolostor udvarán tűzszentelés lesz, majd kezdetét veszi az esti mise, amely
végén megszentelik az ételeket.
Vasárnap a 7 órakor, illetve a fél
kilenckor kezdődő mise végén
ugyancsak ételszentelést tartanak. Hétfőn a vasárnapi rend szerint tartják meg a szentmiséket.
A kezdési időpontok 7, 8.30, 10,
11.30, illetve 16 óra. A Szent István-templomban nagycsütörtökön 19 órakor kezdődik a mise
az utolsó vacsora emlékére, majd
virrasztás lesz az oltáriszentség
előtt. Másnap 15 órakor kezdődik
a nagypénteki liturgia, 20 órakor
keresztutat járnak. Szombaton
9–19 óra között szentsír látogatása, 20 órakor a húsvéti vigília,
majd feltámadási körmenet és
az ételek megáldása lesz. Vasárnap és hétfőn 8.30, 10 és 19 órakor kezdődnek a misék. A bencés templomban nagycsütörtökön 17 órakor, nagypénteken 15
órakor, nagyszombaton 16 órakor kezdődnek a szertartások.
Vasárnap és hétfőn pedig 9 órakor tartanak szentmisét. A kórházkápolnában a szentmisék
vasárnap és hétfőn 11 órakor kezdődnek. A bánfalvi evangélikus templomban nagycsütörtökön 18 órakor tartanak istentiszteletet széder esti liturgiával,
vacsorával, nagypéntek és húsvétvasárnap 10.30-kor lesz húsvéti családi istentisztelet.

A kivitelező képviseletében Khaut András, valamint
dr. Veres András és dr. Kovács András tette le az
óvoda alapkövét FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Modern épületet kap a lövéreki Szent Orsolya-tagóvoda,
a volt Szent Margit Óvoda. Az
alapkövet hétfőn tették le, a
készülő új létesítmény alapját
dr. Veres András győri megyéspüspök áldotta meg. Az eseményen részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester, dr. Simon István
alpolgármester, valamint Barcza
Attila és dr. Farkas Ciprián fejlesztési tanácsnokok.
A korábbi patinás, de „kinőtt”
épületet ősszel lebontották,
és a helyére egy – három csoportszobával, tornateremmel
rendelkező – újat, nagyobbat,
modernebbet építenek. Az új
létesítmény már megfelel a kor
kívánalmainak, több kisgyermek
befogadására is alkalmas lesz.
A beruházás költsége 390 millió
forint. A tervek szerint az épület

kivitelezése őszig tart, s ekkortól
már a tágas, minden előírásnak
megfelelő, 559 négyzetméteres
alapterületű, kétszintes óvodában várják az gyerekeket.
Dr. Kovács András, a Szent
Orsolya-iskola igazgatója méltatta a városvezetés pozitív
hozzáállását. Kiemelte, hogy
a kivitelezés előtt a közgyűlés
módosította a rendezési tervet,
így minden akadály elhárult az
építkezés elől.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a volt Szent Margit
Óvoda 2016 szeptembere óta
a Győri Egyházmegye döntése
értelmében a Szent Orsolyaiskola tagintézménye. Az építkezés idejére a lövéreki óvodások
a Szent Orsolya-iskola kollégiumi részében kaptak ideiglenes
„szállást”.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Húsvétkor se igyon, aki vezet
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Akár százezer forintra
is büntethetik azt,
aki akár egyetlen sör
elfogyasztása után
vezet. A rendőrség arra figyelmeztet, húsvétkor se üljön
volán mögé, aki iszik.
Rendszeresen ellenőrzik az
autósokat Sopron útjain, a
közelgő ünnep ideje alatt az
alkoholszonda is munkába áll.
– A locsolkodáskor érdemes lesz
visszautasítani a szeszesitalokat,
vagy otthon hagyni az autót –
mondta el a Soproni Témának
Kovács Miklós rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. – Az ittas vezetők kiszűrését folyamatosan
kiemelten kezeljük, ez az akció
az ünnep alatt is folytatódni fog.
Felhívjuk az autóba ülők figyelmét, hogy csak akkor vállalkozzanak a jármű vezetésére, ha már
teljesen kiürült szervezetükből
az alkohol. Létezik telefonos

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

applikáció is annak meghatározására, hogy az elfogyasztott
italban lévő alkohol lebomlott-e,
de a gyógyszertárakban kapható
alkoholszondával is lehet ellenőrizni magunkat. Gyakran akad
fenn a szúrópróbaszerű ellenőrzéseken olyan autós, aki azt
hiszi, már kiürült a szervezetéből a szesz, de a szonda mégis
pozitívat jelez. Sajnos ilyenkor
is meg kell indítani az eljárást,
ezért azt javaslom, jobb biztosra
menni, és csak józanul vezetni.

Kovács Miklós azt is hozzátette, ha pozitív a szondás ellenőrzés, 30 vagy 100 ezer forint
lehet a bírság, ha pedig magasabb
az autós alkoholszintje, akkor a
jogosítvány bevonásával és bírósági eljárás megindításával kell
számolnia. Ebben az esetben
már vétséget követ el a sofőr, a
büntetése több százezer forintig
terjedhet; testtömeg, eltelt idő
és az előzőleg fogyasztott ételek
függvényében akár egyetlen sör
is elég lehet ehhez.

Születésnapi köszöntő
Barcza Attila tanácsnok, önkormányzati képviselő köszöntötte hétfőn Varsics Lászlóné
Julianna nénit 90. születésnapja alkalmából.
Julianna néni büszkén vallja, hogy most
is rendkívül életvidám, rendszeresen jár a
Napsugár Nyugdíjas Otthonba, amelynek
életében aktívan részt vesz. A gyönyörű

kertje pedig arról tanúskodik, hogy amikor csak az időjárás engedi, ő odakint teszvesz. Nem csupán a növényeket, az állatokat is nagyon szereti. – Az élet szép, élni
fantasztikus – vallja az egyszerű aranyszabályát Varsics Lászlóné, aki derűsen várja a
100. születésnapját.
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Kósa Lajos: 6,5 millió embert érint a vidék legnagyobb fejlesztése

Miniszteri egyeztetés Sopronról
az osztrák féltől is, abban az értelemben, hogy milyen nyomvoIdőarányosan jól „teljesít” a Modern Városok
nalon kapcsolódhat majd az
Program – jelentette ki Sopronban Kósa Lajos M85-ös az osztrák A3-as autópályához. Erről április 8. után
miniszter, aki dr. Fodor Tamás polgármesterújabb tárgyalásokat kezderel és Barcza Attila önkormányzati képviselőményeznek szomszédainkkal.
vel, fejlesztési tanácsnokkal közösen tartott
A teljes – Csorna–országhatár –
autóút építési költsége 263 milsajtótájékoztatót.
liárd forint.
Kósa Lajos volt Sopron vendége Mint megerősítette, az országos
A történelmi belváros fela múlt héten. A Modern Városok fejlesztési program befejezésé- újítására, műemlékvédelemre,
Program végrehajtásáért fele- nek határideje 2022.
homlokzatfelújításokra 9 millős miniszter a soproni progA 3500 milliárd forint 65–70 liárd forint áll rendelkezésre.
ramelemekről, az esetlegesen százaléka, mintegy 2600 milli- A városvezetőkkel folytatott
szükséges módosításokról és az árd forint kormányzati támoga- tárgyaláson arról is megállaeddigi teljesítésekről egyeztetett tás, amelyet a magyar gazdaság podtak, hogy ha szükséges,
a város vezetőivel, majd sajtótá- állított elő, s csak a többi uniós bizonyos összegeket átcsoporjékoztatót tartott.
tosítanak, például a
A miniszter emlébelvárosi programkeztetett, a megyei „A 3500 milliárd forint 65–70 százaban. Kósa Lajos hangjogú városokra, illetve léka, mintegy 2600 milliárd forint
súlyozta, a homlok
a vonzáskörzetükbe kormányzati támogatás, amelyet a
zatfelújításoknak csak
tartozó településekre magyar gazdaság állított elő, s csak
akkor van értelmük,
is kiterjedő program
ha az összes ingatlan,
a többi uniós forrás.”
a legnagyobb vidéktehát a társasházak is
Kósa Lajos új köntösbe öltöznek,
fejlesztés, amely 6,5
millió embert érint.
nemcsak az önkorAz országos előirányzat 3500 forrás. – Ez egyrészt azért fon- mányzati és egyházi épületek.
milliárd forint, amelyből eddig tos – hangsúlyozta a minisz- Hogy az milyen konstrukciómár 760 milliárdot kifizettek. Az ter –, mert az ellenzék részéről ban és miképp valósítható meg,
első szerződést 2015-ben éppen gyakran hangzik el az a nemte- annak az előkészítésével a belváSopronban írta alá Orbán Vik- len vád, hogy az ország csak az ros önkormányzati képviselőjét
tor miniszterelnök és dr. Fodor uniós forrásokból fejlődik, más- bízták meg, vagyis Barcza AttiTamás polgármester, az utolsót részt pedig fontos, hogy a hazai lát, aki egyben fejlesztési tanácspedig Hódmezővánok is. A belváros utcái
sárhelyen az elmúlt „A Fertő tavi fejlesztések korszakos
és terei – a közművekév őszén szentesí- jelentőségűek, s felveszik majd a verkel együtt – nagyrészt
tették. Ezt követően
senyt a tó szemközti partján lévő tele- már megújultak. Erre
kérte fel a minisztera programelemre
elnök Kósa Lajost a pülések strandjaival, kikötőivel.”
1.800 millió forint volt
Barcza Attila felhasználható.
miniszteri feladatok
ellátására annak érdeA miniszter kiemelkében, hogy egy kézben legye- forrásokat arra költjük, amire te, a Fertő tavi fejlesztés 23 milnek a fejlesztések, legyen egy valós igény van. Az uniós támo- liárd, a Lövérek-program 16
összekötő kapocs a városok és a gatások kötöttek.
milliárd, a tervezett ipari park
különböző minisztériumok és a
A soproni programokról pedig 7,5 milliárd forintba kerül.
fejlesztésekben érdekelt intéz- szólva kiemelte az M85-ös épí- A soproni program összértéke
mények, szervezetek között. tését, amelynek az országhatárig 325 milliárd forint.
Először az érintett települések tartó szakasza 2022-ig elkészül.
Dr. Fodor Tamás az M85-ös
polgármesterei egyeztettek vele A Sopron–Fertőrákos-csomó- kapcsán arról is szólt, hogy fonBudapesten, majd sorra láto- ponttól a határig épülő szakasz tos szerepe lesz a városi utak
gatta, látogatja a városokat. Így tervezése is elkezdődött már, tehermentesítésében is, külökerült sor a soproni utazására. de a kivitelezés nagyban függ nösen hangsúlyos szerepet
HORVÁTH FERENC

Emlékérmesek
Poór Béla:
eredményes edző

Pápai Gyula:
nyugalmazott pedagógus

Taschner István:
őrzi a hagyományokat

A soproni utánpótlássportban, a korosztályos labdarúgás
területén végzett több évtizedes kiváló és eredményes edzői
munkájának elismeréseként
Sopron közgyűlése Sopronért
Emlékérmet adományozott
Poór Béla testnevelő tanár, az SC
Sopron utánpótlás-nevelő egyesület U11-es csapatának labdarúgóedzője részére.

A fizika- és filozófiatanítás új
módszertanának meghonosításáért, a fiatalság természettudományos képzésében elért
kimagasló pedagógiai tevékenységéért, a helyi és országos tanulmányi versenyek fő
szervezői feladatainak ellátásáért Sopronért Emlékérmet
kapott Pápai Gyula nyugalmazott pedagógus.

A Soproni borvidék és a kékfrankos szőlőfajta népszerűsítéséért és a város szőlész–borász
hagyományainak őrzéséért, az
új technológiák kutatásáért és
azok hazai alkalmazásának elősegítéséért Sopronért Emlékéremben részesült Taschner István, borász, hegybíró, a Soproni
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

Pápai Gyula

tulajdonítva az északnyugati összekötő útnak, amely a
bánfalvi és ágfalvi iparterületek kamionforgalmát is kiviszi a városból. Az autóút gyors
összeköttetést tesz lehetővé
Budapesttel, és Sopront bekapcsolja a nemzetközi autópályahálózatba. A Lövérek-programról elmondta, már építik az új
strandmedencét, amely sátortetővel borítva átveszi a fedett
szerepét addig, míg elkészül az új
uszoda. Ennek már tart a közbeszerzési eljárása, április 18-án lesz
az ajánlatok bontása. A másik
elem a konferencia-központ
építése. A gazdaságfejlesztés

kiemelt fontossággal bír a város
életében, ezért épül új ipari park,
és külön forrásból Innovációs és
Technológiai Centrum 3,5 milliárd forint értékben. Mindkét esetben tart a területszerzési eljárás.
Barcza Attila a város és környékének turisztikai fejlesztéseit
emelte ki, hangsúlyozva, hogy
térségünk kiemelt turisztikai
régió, s ennek megfelelően állnak rendelkezésünkre kormányzati források. Mint mondotta, a
Fertő tavi fejlesztések korszakos
jelentőségűek, s felveszik majd
a versenyt a tó szemközti partján lévő települések strandjaival,

kikötőivel. Itt egy helyben valósul meg minden olyan funkció,
szállás, vendéglátás, sport, szabadidő, zöld turizmus, amely
máshol csak külön-külön érhető
el, a legmagasabb szinten.
A belvárosról szólva kiemelte,
a magyar történelem része, s
ennek megfelelően újítják fel a
burkolatokat s a már ismert épületeket. Első körben 21 állami és
egyházi ingatlan homlokzatát is
újjá varázsolják, s ezt követheti
majd a magántulajdonban lévőket is. Erről folytat majd egyeztetéseket a tulajdonosokkal és tesz
majd javaslatot a miniszternek a
megfelelő konstrukcióra.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Sopronban a hűség napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. Sopronért Emlékérem elismerésben Poór Béla, Pápai Gyula és
Taschner István is részesült.

Poór Béla

Dr. Fodor Tamás, Kósa Lajos és Barcza Attila a városházán egyeztettek a
Modern Városok Program fejlesztéseiről FOTÓ: SZENICZEI PATRIK

Taschner István

Helyes étrenddel a gyógyulásért
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Közel egy éve működik dietetikai szakellátás
a Soproni Gyógyközpontban a Kardiológiai
Rehabilitációs és Edukációs Csoport részeként. A szakemberek segítségével a betegek helyes táplálkozási szokásokat tanulnak,
akkor is, ha „csak” a fogyás a cél, de akkor is,
ha speciális étrendre van szükségük.
A Soproni Gyógyközpont neurológiai és kardiológiai rehabilitációs osztályain, a kardiovaszkuláris rehabilitációs és
edukációs csoport tagjaként
dietetikusok foglalkoznak a
betegekkel egyéni és csoportos tanácsadásokon. – Az ide
kerülő betegeknek – éppen a
betegségükből adódóan – speciális étrendre van szükségük,
hiszen a szív- és érrendszeri
kórképek nagy arányban gyökereznek a helytelen táplálkozásban – mondta el a Soproni
Témának Nagyné Frank Noémi
dietetikus. – A mi munkánk
rábírni a betegeket a helytelen

táplálkozási szokások elhagyására és észszerű szokások
kialakítására. Az „edukációs”
tevékenységünk célja, hogy a
betegek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az egészséges táplálkozásról, így az intézményből hazakerülve életmódszerűen is tudják folytatni a
diétát. Ezzel a táplálkozással
befolyásolható rizikófaktorokat csökkenteni tudják.
A dietetikusok végzik a betegek tápláltsági állapotának
meghatározását, és egyéni,
illetve csoportos tanácsadást
tartanak. Az érdeklődők hetente
ismeretterjesztő előadásokat

is hallgathatnak az egészséges életmódhoz kapcsolódó
témákban. – Vannak speciális
diétát igénylő betegek, mint
például a cukorbetegek, túlsúlyosak vagy elhízottak, a veseelégtelenek, a köszvényesek, a
magas vérzsírszintű betegek.
Számukra a betegségüknek
megfelelően külön tanácsadásokat szoktunk szervezni,
ahol nemcsak mi informáljuk
őket, de egymással is meg tudják beszélni a problémáikat.
Az, hogy nincsenek egyedül
a bajukkal, lelki támogatást is
jelent számukra – tette hozzá
Nagyné Frank Noémi. – A munkánk részét képezi a zárójelentéshez kapcsolt dietetikai irányelvek meghatározása is. Csapatban dolgozunk, a team tagjai
az orvosok, a vezető ápoló, az
ápolók, gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok és
szociális munkások. Hetente
kétszer tartunk megbeszélést,
ahol megvitatjuk az egyes betegekkel kapcsolatos teendőket.
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Dr. Fodor Tamás: A vállalkozások sikere a városnak is siker

Sörgyári fejlesztések

2018. március 28.

EZ LESZ…
Nyitott akadémia
Március 28., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház
Vekerdy Tamás előadása: Jól értem a gyerekemet? Mi
állhat az adott jelenség vagy probléma hátterében?

Baltasar Espinosa utolsó
üdülése és üdvözülése
Március 29., csütörtök 16.30, Fő tér

Újdonságok a családi kertekben
Március 30., péntek 18 óra, GYIK Rendezvényház
Bálint gazda előadása

Ferenczi György koncert
Március 30. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Húsvéti barlangtárogató
Március 31., szombat 10 óra, április 1., vasárnap
16 óra, Fertőrákosi barlangszínház
Kirakodóvásár, finomságok és családi programok

My Fair Lady
Március 31. 15 és 19 óra, április 1. 15 és 19 óra
Soproni Petőfi Színház
Musical két részben

Dorko Party Juhász Lacival
Március 31. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Atilla Fiai Társulat

A fejlesztések nyomán 40 új munkahely létesül a sörgyárban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Hatmillió euró, azaz közel kétmilliárd forint értékben hajt végre
kapacitásfejlesztést Sopronban a
Heineken Hungária – jelentette
be a soproni gyár látogatóközpontjában José
Matthijsse vezérigazgató.
A vállalat történetének legnagyobb beruházásával a Soproni Sörgyár harminc százalékkal bővítheti gyártási volumenét az elkövetkező két évben, és
ezzel tovább erősíti pozícióját a
Heineken csoporton belül.
– A Heineken hosszú távú
elköteleződését mutató beruházással a 123 éves Soproni Sörgyár
a hazai sörgyártás regionális
fellegvára lehet – mondta José
Matthijsse vezérigazgató. –Termékeink gyártása során mindig

előnyben részesítjük a jó minőségű hazai alapanyagokat és a
hazai beszállítókat, így a magyar
innovációra építve már nem
csupán követjük a fogyasztói
trendeket, hanem egyre inkább
a nagyüzemi sörgyártás trendformáló műhelyévé is válunk.
Mint a beruházásról Thuróczy Zoltán, a Soproni Sörgyár vezetője elmondta, ez év
végéig a sörgyár területén több
épületet is lebontanak, melyek
helyén szociális blokkot, új

göngyölegtárolót és egy nagy
kapacitású készáruraktárat építenek föl, emellett logisztikai fejlesztésekre is sor kerül, valamint
duplájára bővítik a szűrőüzemet
is. A fejlesztéseknek köszönhetően éves szinten mintegy 400
ezer hektoliterrel több sört fognak gyártani a soproni üzemben.
– Eddig is büszkeséggel töltött
el, hogy nálunk készül hazánk
egyik legkedveltebb söre, a Soproni, az pedig külön öröm, hogy
tovább erősödik a város szerepe
az ország sörgyártásában – fogalmazott a sajtótájékoztatóval egybekötött gyárlátogatáson Barcza
Attila, Sopron fejlesztési tanácsnoka. – A most bejelentett fejlesztések egyfelől azért fontosak,
mert a biztonságos megélhetés
mellé további perspektívát is
kínálnak a sörgyár dolgozóinak,
másfelől létrejön negyven új

Április 2., hétfő 17 óra, Fő tér
A Soproni Tavaszi Napok zárórendezvénye
munkahely, nem utolsó sorban
pedig a fejlesztéseknek köszönhetően éves szinten közel 100
millió forinttal több helyi iparűzési adót fizet majd a Heineken
Hungária, így a város többletforráshoz juthat fejlesztési terveinek megvalósításához.
– Egy vállalkozás sikere a
városnak is siker – hangsúlyozta
dr. Fodor Tamás polgármester.
– A Soproni Sörgyár több mint
250 embernek biztosít megélhetést, a város egyik legnagyobb
adófizetője, ezért számunkra is
fontos, hogy a folyamatos fejlesztésekkel, az új technológiák
bevezetésével tovább növelje
piaci részesedését.
Az eseményen részt vett
dr. Magas László, az önkormányzat költségvetési bizottságának
elnöke, és Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke is.

Soproni idegenvezetők találkozója
A helyi idegenvezetőket várták tájékoztatóval egybekötött
találkozóra az elmúlt héten, ahol dr. Fodor Tamás polgármester Sopron jelentős beruházásairól is beszámolt.
Fontos, hogy az idelátogató turistákat kísérő idegenvezetők első kézből kapjanak tájékoztatást Sopron jelentős
fejlesztéseiről, hiszen munkájuk során ők mutatják be az

idelátogatóknak városunk történelmi értékeit és látványosságait. A polgármester részletesen ismertette a városunkban
dolgozó idegenvezetőknek azokat a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket, amelyek összességében 325 milliárd forintos beruházást jelentenek a leghűségesebb város életében a Modern Városok Program keretében.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

›

Gyóni Géza-emléktábla

Neked munka,
nekem álom

Gyóni (Áchim) Géza (1884–1917) a Soproni Evangélikus Teológián tanult 1902 és 1903 között,
majd néhány évvel később, 1910-ben a Soproni Napló szerkesztője lett. Ebben az időszakban
lakott albérletben egy szabómesternél az Orsolya tér 1. szám alatt lévő egykori Proszwimmerházban. Nem sokkal a költő halála után, 1919.
december 7-én a Frankenburg Irodalmi Kör a
Kaszinóban emlékülést rendezett. Ezt követően
került sor a Lukácsy Lajos szobrászművész által
készített emléktábla felavatására, „mely profilban mutatja a költő nagy szellemet eláruló férfiasan szép, markáns arcvonásait, háttérben a
poéta lantjával, előtte a hős babérkoszorújával
övezett bajonettel”.
A Proszwimmer-ház a II. világháború bombázásai során súlyosan (de nem helyreállíthatatlanul) megsérült, ezért lebontották. A Gyóniemléktáblát a felépült modern lakóház falán
helyezték el – a kíváncsi és érdeklődő szemek
elől szinte elrejtve, a Caesar-ház felőli oldalon lévő kis közben, ott is jó magasra téve…
Mindebben talán az is közrejátszott (hisz az
1960-as éveket írjuk ekkor), hogy Gyóni Géza orosz hadifogságban, a szibériai Krasznojarszkban halt meg… FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

A Munkaerőpiacon Ma
radás Egyesület szervezésben Neked munka,
nekem álom elnevezéssel
egy megváltozott munkaképességű érdeklődő
megismerhette a Soproni Gyógyközpontban zajló
munkát. A vendéget Farkas Andrea megbízott
ápolási igazgató fogadta
az elmúlt héten.

Minősített
hotelek
Három soproni szálloda
minősítéséről is döntött a
Hotelstars Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy Bírálóbizottsága. A szervezet
legújabb vizsgálata pozitív
képet mutat, ugyanis országos szinten nőtt a csillagok használatára jogosult hazai szállodák száma.

Nyugdíjas klub
Április 4., szerda 16 óra, GYIK Rendezvényház
Örömtánc nyugdíjasoknak, vezeti: Wéber Virág
táncpedagógus

Varga János díja
Kiemelkedő népművészeti
munkásságának elismeréseként Martin György-díjban
részesült a soproni Varga János
koreográfus, a Lartis Nonprofit Kft. ügyvezetője. A díjat a
Pesti Vigadóban Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere, illetve Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át.
Mint arról március 21-i lapunkban beszámoltunk, több soproni kötődésű művész és sportoló is rangos állami elismerést
kapott március 15-e alkalmából.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓJA
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)
rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE
2018.04.01-től - 2018.04.30-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a
csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint
személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 13.30-tól 17.30-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen
és telefonon (tel.: 99/515–184)

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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„Hallevesből nem lehet
akváriumot csinálni”
HORVÁTH FERENC

– Az április 8-i választások tétje sokkal nagyobb, mint hogy csak a következő négy évről
szóljon. Az emberek döntése Magyarország
sorsát évtizedekre határozza meg – jelentette
ki a Soproni Témának Szájer József.
– A jövő hét végén – április 8-án –
sorra kerülő választás tétje minden eddiginél nagyobb, ugyanis
nemcsak arról van szó, hogy ki
vezesse az országot a következő négy évben, hanem alapvetően arról, hogy az ország megmaradhat-e a magyar emberek
országának, vagy kisebbségbe
szorulunk saját hazánkban –
mondotta dr. Szájer József uniós
képviselőnk, az Európai Néppárt
Európai Demokraták Frakció alelnöke, aki évekig képviselte a
parlamentben Sopront és környékét. – Abban az esetben, ha
azok kerülnének hatalomra, akik
támogatják a migrációt és lebontanák a kerítést, jóvátehetetlen
és visszafordíthatatlan folyamatokat indítanának el, ugyanis hallevesből nem lehet akváriumot csinálni. Veszélybe kerülne
mindaz, ami magyarságunk jellemzője, meghatározója: a kultúránk, értékrendünk, mindennapi életünk és biztonságunk.
Magyarország – köszönhetően

és szociálpolitikával oldja meg,
amely Európában is példa értékű.
– Abban az esetben, ha nem
a jelenlegi pártok, hanem az ellenzék kap felhatalmazást az ország vezetésére, akkor veszélybe
kerülnek az elmúlt 8 év konkrét
eredményei is – folytatta az Eu-

a tudatos és kitartó biztonságpolitikájának – jelenleg a világ
15. legbiztonságosabb országa.
Ez már önmagban is rendkívüli érték, gondoljunk csak a különböző országokban – mint Németország, Ausztria, Franciaország, Belgium, Spanyolország
– szinte naponta megismétlődő terrorcselekményekre, késelésekre, a nők elleni erőszakra,
de mi szeretnénk még nagyobb
biztonságot. Ehhez azonban
egy kitartó, az emberek érdekeit, biztonságát megalkuvás nélkül képviselő kormányra
van szükség a következő években is.
Szájer József kitért arra is, hogy
ellentétben más
országokkal,
Magyarország
a népesedési
gondjait nem
a bevándorlással, hanem
olyan család-

rópa Parlament képviselője. –
Például a már említett széles
körű családpolitikai és otthonteremtési támogatási rendszer,
a szociálpolitika, az adópolitika,
a növekvő bérek és juttatások,
a foglalkoztatáspolitika, amely
olyan sikeres, hagy napjainkra
Magyarországon drasztikusan
csökkent a munkanélküliség:
az uniós rangsorban negyedik
helyen állunk, de természetesen tovább szeretnénk emelni a foglalkoztatottságot. Van
tehát mit veszíteni a mindennapokban is. Nemcsak
jövőnk kerülhet veszélybe,
de az eddig elért eredmények is. Ezért lesz sorsdöntő ez a választás, ezért nem
mindegy, hogy a soproniak melyik jelöltre
szavaznak.

Szájer József

Vállalkozások határok nélkül
MUNKATÁRSUNKTÓL

Összesen több mint
nyolcvan magyar és
osztrák kiállító mutatkozott be a Regio
Sourcing Sopron 2018
című vásáron a Lisztközpontban. A rendezvény fő célja a kisés középvállalkozások helyzetbe hozása,
a kapcsolatépítési
lehetőségek biztosítása volt.
A kétnapos rendezvény az Európai Unió és a magyar kormány
támogatásával, a RegionetCompetitive projekt keretében
valósult meg. Az ünnepélyes
megnyitón részt vettek a szervező Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara vezetői, az osztrák
partnerek, valamint a soproni
önkormányzat részéről Barcza
Attila tanácsnok is.
– Eredetileg hetven kiállítót
vártunk, de 81-re nőtt azoknak
a vállalkozásoknak a száma,
akik részt szerettek volna venni
a rendezvényen, közülük senkit nem utasítottunk vissza –
mondta dr. Bihari István projektmenedzser. – A kiállítók az

osztrák–magyar határtérségből
érkeztek, negyedük Ausztriából, a többiek a magyar oldalról. A gazdaság rendkívül széles
vertikumát fedik le, bemutatkoztak a vásáron gyártók vagy
éppen szolgáltatók, a Soproni
Egyetem és a nemzeti park is.
– Nem győzzük hangsúlyozni,
hogy ezeknek a rendezvényeknek van létjogosultságuk – tette
hozzá Horváth Vilmos, a soproni kamara elnöke. – A tapasztalataink azt mutatják, hogy
kézzelfogható gazdasági előnyt
hoznak a résztvevőknek.
Az osztrák partnerek azt hangsúlyozták a megnyitón, hogy a
határ menti vállalkozások ma
már nem egymás konkurenciái, hanem együttműködve
tudnak sikereket elérni. Barcza
Attila pedig a kis- és középvállalkozások fontos szerepéről szólt,
ismertette a kormányzat gazdaságélénkítő, -erősítő programjának alappilléreit. A vásáron
nemcsak bemutatkozhattak a
résztvevő vállalkozások, de több
szakmai előadást is meghallgathattak. Karkötők, csipkék, cukrászati különlegességek, valamint
húsvéti kézműves-dekorációk is
megjelentek standokon. Olyan
kiállítók is érkeztek, akik abban
segítettek, hogy a magyar vállalkozók könnyebben megjelenhessenek osztrák piacon.

A fiatalok
felelőssége
Horváth Ferenc jegyzete
A közelmúltban értékes gondolatokat tartalmazó levelet kapott szerkesztőségünk, amelynek szinte minden sorával
egyetértek. Írója – N. A. – nem hatalmazott fel, hogy
nevét nyilvánosság elé tárjam, ezért csak monogramját szerepeltetem (teljes neve és levélcíme szerkesztőségünkben elérhető). Az alábbiakban néhány
részletet idemásolok – ha nem is szó szerint – abban a reményben, hogy mások figyelmét is felkelti,
s tán sokakat továbbgondolásra késztet.
Kedves Főszerkesztő Úr!
Szeretném pár gondolatomat megosztani önnel, amit ha nem tart fontosnak, egyszerűen törölje a levelemet. Mivel az ön kezében egy erőteljes „fegyver van”, ami az írás, lehet, érdemes
lenne – egy olyan városban, mint Sopron, ami
híres az őseink „hűségéről”, akik ki mertek állni
a magyarságuk mellett, és a saját véleményüket merték hangoztatni – a hűség fogalmát átültetni a mai kornak megfelelő formában. Arra
gondolok, hogy talán a mai fiataloknak is érdemes lenne arról beszélni, és tudatosítani bennünk, hogy nemzetük megmaradásában, magyarságuk megőrzésében, ápolásában nekik is
fontos feladatuk van. Érdemes lenne olyan cikkeket írni az újságban, amelyek megtanítják nekik, hogy mit is jelent saját gyökereiket megőrizni, mit jelent a magyarság, mit jelent szüleik, őseik hagyatékát tovább vinni, hiszen a jövőt
mindig a fiatalok teremtik meg. El kellene nekik
mondani valahogy, hogy a magyarság az nem
szégyellni való dolog, még akkor se, ha ezt bizonyos erők sikerrel tudatosítják bennük, már
sok ideje. Mint ön is tudja, kedves Horváth úr, a
magyarságtól régen is féltek és ma is tartanak,
mert a magyarságnak „küldetése” volt, van és
lesz. Talán ezért is akarnak akárkik régóta „irtani”
bennünket oly módon, hogy a fiatalokba sulykolják, hogy szégyen magyarnak lenni. Szerény
véleményem szerint igenis jó lenne egy amolyan »Mit jelent magyarnak lenni a hűség városában?« sorozatot indítani, idősebbeket és fiatalokat megkérdezni, olyanokat, akik itthon boldogulnak, akik elmondják, hogy igenis érdemes
itthon maradni, gyereket szülni.
N. A. olvasónk még több gondolatot is felvet, amelyek megfontolásra érdemesek. Szerkesztőségünk
mindenesetre köszönettel megfogadja olvasónk tanácsát, s a magunk lehetőségeivel igyekszünk azokat valóra váltani.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Az osztrák-magyar üzleti kapcsolatépítő vásáron
mind a két ország vállalkozói bemutatkoztak
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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LEGENDÁS KÁRTYALAPOK
Sopron, a Fertő-táj és a Hanság legendáit, élővilágát mutatja be az a magyarkártya-pakli, amelyet a soproni EFFIXMarketing adott ki. A most 10 éves cég a jubileum alkalmából döntött úgy, hogy elkészíti a közösségformáló, ugyanakkor helyi információkat hordozó kártyákat. A lapokat kézzel
rajzolták, a tervezéstől a nyomdai gyártásig minden Sopronban készült. A kártyákat a Regio Sourcing Sopron 2018 vásáron mutatták be a közönségnek.

A vasúti közlekedést veszélyeztették
A Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
elkövetésének gyanúja miatt indított
büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
alapján ismeretlen tettes vagy tettesek
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március 23-án 12 óra 23 perc és 12 óra
41 perc között egy 52 centiméter átmérőjű vas csatornafedelet helyeztek
el a Sopron–Ebenfurth-vasútvonal
862 + 40 vasúti kilométerszelvényében a síneken. A csatornafedélnek egy
Ausztria felől érkező személyvonat

nekiütközött és azt 10 méter hosszan
maga előtt tolta, majd a vasúti töltés
mellé kilökte.
Az ütközés következtében anyagi kár,
illetve személyi sérülés nem történt, a
vasúti közlekedésben fennakadás nem
volt – tájékoztatott a rendőrség.
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SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
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A tavasz első madarai
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

Folyamatosan
érkeznek a
Fertő–Hanság Nemzeti Parkba a tavaszi
vándormadarak. Kezdődik a fészekrakás
időszaka, hamarosan
fiókákkal is benépesülnek a szikes tavak.
A jó idő beköszöntével megkezdődik a vándormadarak vonulási időszaka. A mekszikópusztai
madármegfigyelő állomás környékén már megjelentek a
tavaszi vonulók első csapatai.
– Magyarországon mintegy
400 madárfaj vonul keresztül, február második felétől
egészen májusig tart a vonulási időszak – mondta el a Soproni Témának Pellinger Attila,
a Fertő–Hanság Nemzeti Park
zoológusa. – A tavaszi felmelegedéssel egy időben, pár nap
leforgása alatt a költöző madarak túlnyomó része megérkezik hozzánk és megpróbálja

Brennbergi
köszöntő

A Fertő nádasaiban fészkelő
nyári lúd most építi a fészkét
megtalálni a párját, illetve elfoglalja a költőhelyeit.
A szikesek környékén a vízimadarak dominálnak: a legismertebb talán a kócsag, hiszen
egy ideig ez volt a nemzeti
park címermadara is. Ez a faj
a természetvédelem szimbóluma, hiszen korábban a Kárpát-medencéből és Európa
nagy részéről is kipusztult, de
a természetvédők munkájának
köszönhetően mostanra vis�szatelepült, sőt nagyon stabil

állománya alakult ki. A Fertő
nádasaiban fészkelő tipikus
költőfaj például a nyári lúd is.
Ezekben a napokban építik a
fészkeiket, április első heteire
pedig már kikelnek a fiókáik.
A nyári lúd rokonságába tartozó vadrécefajok közül sok
megtalálható itt, mint a csörgőréce, amiből nemritkán
10–15 ezer példányt is meg
lehet figyelni. Az üstökösréce
egy terjeszkedőfélben lévő faj,
elsőként Magyarországon itt

jelentkezett fészkelőként. Látható már kanalasréce, barátréce
is, a következő napokban pedig
érkeznek a parti madarak és a
sirályfélék.
A Fertő–Hanság Nemzeti
Park rendszeresen madármegfigyelő túrákat indít, melyeken megismerhetővé válnak
a szikes tavak környékén élő
fajok. A pontos időpontok a
nemzeti park honlapján (www.
ferto-hansag.hu) és a facebookoldalán olvashatók.

Új időpont: nyílt nap a vízműben
A Soproni Vízmű Zrt. hagyományos víz világnapi nyílt napját a nagy hideg miatt elhalasztotta. Az új időpont április 5.,
csütörtök, a rendezvény 8 órakor kezdődik. Az előzetes jelentkezés alapján Sopronból és környékéről több mint 2000
résztvevő látogat el a napra. A program során az érdeklődők
betekinthetnek a társaság mindennapjaiba. A kicsik és nagyok egyaránt érdekes információkkal gazdagodhatnak a

vízről, vízellátásról, szennyvízkezelésről és laboratóriumi
munkákról. A program keretében lesz vezetékkeresés marker segítségével, laboratóriumi kísérletek, csőkirakó, bemutatják a szolgáltatás irányítástechnikájának működését
is, valamint meglepetések is várhatók. Továbbá ismét kipróbálhatók a korábbi évek nagy sikerű munkagépei, a csatornakamerás autó, a traktor, a markoló és a darus autó is.

Immár ötödször rendezte meg
Brennbergbánya, Óhermes, Újhermes,
Görbehalom Településrészi Önkormányzat és a
Brennbergi Kulturális Egyesület a jó hangulatú
tavaszköszöntő rendezvényt. A megjelenteket
dr. Fodor Tamás polgármester és Barcza Attila
önkormányzati képviselő köszöntötte.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fejlesztés a Roth-iskolában
A soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti,
Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium a vezetője annak a
tíz oktatási intézményt magában foglaló programnak,
amelynek célja, hogy fejlődjön az oktatás színvonala.
Ennek részeként korszerűsítik az informatikai eszközöket, az iskolák épületeit.

Emellett figyelmet fordítanak a tanulói problémákra, a
tanulmányi átlagok növelésére, valamint tehetséggondozó és a tanulást támogató programokat indítanak.
A projektben több mint
4100 diák érintett, a támogatás összege 411 millió forint, amely létszámarányosan oszlik meg a konzorciumi tagok között.

Áprilistól
a Soproni Petőfi Színházban!

Arany — óra
ÁPRILIS 5. 18:00 ∙ LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT

Arany János balladái a capella Kováts Krisztával
és a Fool Moon énekegyüttessel
Koncert, színház, képzőművészet, videó és irodalom egy színpadon
— a 201 éve született Arany János szövegeivel.
További közreműködők:
SZIRTES EDINA MÓKUS (hegedű), FARKAS GÁBOR GÁBRIEL (ének, grafika,
animáció), KEÖNCHL LÁSZLÓ FARKAS (ritmus) és JAMMAL (beatbox)

Jegyár: 1.500 Ft / diák: 700 Ft
Jegyek válthatóak a Pro Kultúra jegyirodájában: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. / Telefon: 99 517-517 /
Email: jegyiroda@prokultura.hu / Online jegyvásárlás: prokultura.jegy.hu
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Passió a Fő téren
Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése
címmel utcaszínházi előadást mutat be a Mesebolt
Bábszínház március 29-én,
nagycsütörtökön 16.30-kor
a Fő téren.
A zenés–bábos előadás az argentin Jorge Luis Borges novellája alapján készült. Egyik
meghatározó, hátborzongató műve a Márk evangéliuma
című, mindössze néhány oldal terjedelmű novella. Ez az

›

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

alapja a Mesebolt Bábszínház
passiójátékának, melynek
főszereplője, a jószívű Buenos Aires-i orvostanhallgató, Baltasar akarata ellenére
az isteni áhitat prófétája lesz.
3 ekhós szekér, 8 színész, tucatnyi hangszer és számtalan
kellék meséli el most Sopronban is a keresztény világ talán legdrámaibb történetét.
Rossz idő esetén az előadást a Liszt-központban
mutatják be.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Szereti, ha meglocsolják?
FEKETE GYÖRGYNÉ:
Különösen jól esik, hogy a két
fiam minden évben meglocsol. A munkahelyemen már
előző héten pénteken megteszik ezt a férfi kollégák.

DOHI GÁBORNÉ:
Igen! Szeretem, ha meglocsolnak. Akik felkeresnek,
azoknak inkább süteményt,
mint tojást adok ajándékba.

BABOS JENŐNÉ:
A férjem és a vőm minden
évben meglocsol húsvéthétfőn. Jól esik, hogy ilyenkor is gondolnak rám, s általában kapnak valamilyen
kisebb meglepetést.

PUSZTAI REGINA:
A kölnivel nincs bajom, azt
jól elviselem. A szódát vagy
a vödör vizet már kevésbé.
Húsvéthétfőn a barátaim, a
rokonság fiú tagjai szoktak
meglocsolni.

Hunyadi: A diákok már „belakták” a közösségi teret

Elkészült az új aula
MUNKATÁRSUNKTÓL

Átadták a Hunyadi
János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola új auláját. A közösségi teret
Szemerei János püspök szentelte fel az
elmúlt pénteken.
– Egy évtizedes álmunk vált
valóra azzal, hogy elkészült az
aula és a közösségi tér – mondta
el az ünnepélyes átadón Rajnai
Károly, Hunyadi János az Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola igazgatója. – Az építkezés tavaly májusban kezdődött
el, és nagy örömünkre a március
15-i ünnepséget már itt tarthattuk meg. Reményeink szerint az
aula nem csupán egy közösségi
tér lesz, hanem itt rendezhetjük
meg a nagyobb ünnepeinket, s
istentiszteletek, áhítatok méltó
helyszíne is lehet. Emellett kiállításokat is szervezhetünk itt.

Az iskola közösségi életének méltó helyszíne lett az új aula FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Az aulaavató rendezvényen
részt vett dr. Simon István alpolgármester, továbbá az iskola
társintézményei is elküldték üdvözletüket. A közösségi teret Sze
merei János, a Nyugati (Dunán-

Kedden kerül sor a Liszt Ferenc
Művelődési Házban a Steinway
270470 alapítvány javára rendezendő zongorahangversenyre. A jótékonysági koncerten Ferencz Éva tanárnő,
valamint régi és mostani
tanítványai szerepelnek. Mint
ismeretes, a művelődési ház
az elmúlt évben hozta létre az
alapítványt a Steinway zongora felújítására. Gyarapítását
hangversenyek bevételéből és
egyéb adományokból tervezik.
A keddi koncertet hamarosan
újabb követi, melyen Fellegi
Ádám zongoraművész szerepel. (Soproni Hírlap)

1968
Vitorlásélet a Fertőn
Csendesen cirkál egy vitorlás
a Fertőn. Néhány méternyire
a kijelölt pályától őrtornyok.
Ott az országhatár. E tény alapvetően befolyásolta eddig a tó

vitorláséletét. Pedig a Fertőn
egy egész flottára való vitorlás úszkál. Többségében kishajók. A soproniak kisszámú
tábora fut ki délutánonként és
a nyári hétvégeken rendezendő
versenyeken a kalózokban és
dinglikben. A nádason tú li
világban, Fertőrákos alatt egy
cölöpökön álló miniatűr városkát is létesítettek rengeteg
munkával. A nádlagúnákon
át odaevező sportemberek számára elképzelni sem lehet szebbet, csodálatosabbat. Talán a
jövőben, az egyre növekvő igényeknek megfelelően tovább
lehet építeni a fertői vitorláséletet, ugyanis összekötő út
épü l Bécs felé, és a megyei,
valamint a városi vezetők
javaslata szerint tovább bővül
a terü let idegenforgalma,
reménykedik Balogh Gyula, a
soproni vitorlások egyik lelkes
vezetője. Évek múltán, az elképzelések valóra válása esetén a
mainál is népszerűbb lehet a
versenyvitorlázás a Fertőn, a

túli) Evangélikus Egyházkerület
püspöke szentelte fel. Az ünnepségen verset szavaltak a diákok,
valamint fellépett az énekkar.
Mint arról beszámoltunk az
510 négyzetméteres új aula

megépítésének 350 millió
forintos költségét az intézmény
egyrészt saját költségvetéséből
teremtette elő, ehhez társult
az egyház 50 millió forintos
támogatása..

Zeneiskolai nyílt napok
MADARÁSZ RÉKA

A tavalyi projekthét nagy sikert
aratott a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskolában.
A tanárok és tanítványaik még
sokáig merítettek az ott szerzett
tapasztalatokból.
– Az idei, a múlt héten megrendezett programsorozat
hangszerjavító műhellyel kezdődött, ahol a zongoristáknak Lévai Vilmos, a vonósoknak Orsós Tamás, a fuvolistáknak pedig Jelenik Krisztián
és Somogyi Szilárd adott át
hangszerjavítási és módszertani ismereteket – tudtuk meg
Lampert Tünde igazgatótól.

– A szakemberek interaktív
formában ismertették meg
kollégáinkkal és diákjainkkal a
különböző hangszercsoportok
jellegzetességeit, működési–
mechanikai sajátosságait.
Kedden dr. Pásztor Zsuzsa
zenepedagógus beszélt az izgalom és a lámpaláz leküzdésének technikáiról, szerdán pedig
dr. Baróti Enikő gyakorlati elemekkel fűszerezett előadása
során vezette be a pedagógusokat a konfliktuskezelés rejtelmeibe, majd Fajkusz Attila népzenész beszámolóját hallhatták
„Régi zene – népzene” cím-

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Jótékonysági koncertek
a zongoráért
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kis flotta nagy eredményeivel.
(Népsport)

1918
Gyászhír
A városunkban úgy a diákság,
mint a szülők körében nagyon
is közkedvelt Rácz Manó kereskedelmi iskolai tanárt váratlanul
súlyos csapás érte. Öccse, Rácz
Dezső a harctéren szerzett betegsége következtében meghalt a
Szepes megyei Nemessányban,
a szülői házban. A 26 éves fiatalember a 9. honvéd gyalogezredben szolgálta a hazát, amíg a
szervezetét őrlő betegség ebben
meg nem gátolta. Tüdő- és szívbaj támadta meg, s ez is vetett
véget életének. (Soproni Napló)

Az igazgató kalapja
Éber Ernő dr. igazgató bizonyára nagyon szép kalapnak
volt a tulajdonosa, mert amíg
tegnap a megyeházán a takarmánybizottság ülésén tanácskozott, valaki pártfogásába
vette, és többé nem is akart

mel, Sipos Ferenc és Varjaskéri
Anita néptáncpedagógusok
pedig táncházzal színesítették
a napot. Népszerű volt a csütörtöki hangszer-expedíció is,
ahol a szaktanárok lehetőséget
biztosítottak az általuk oktatott
hangszerek kipróbálására – nem
csak zeneiskolásoknak.
– A projekthét záróprogram
jaként tehetséges tanulóink a

Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kíséretével léptek
fel a Liszt-központban – zárta
Lampert Tünde. – A zenekari
kíséretes növendékhangversenyt még névadónk és volt
igazgatónk vezette be, és közel
70 éve jelent élményt a diákjainknak. A rendezvényt 2011 óta
volt kollégánk, Kocsis-Holper
Zoltán fogja össze szakmailag.

EILATI VENDÉGEK
Sopron testvérvárosából, Eilatból érkeztek diákok Sopronba. Az ottani zeneiskolai növendékeket a városházán fogadta dr. Fodor Tamás polgármester. A delegáció tagjai, illetve a Horváth József AMI fiataljai közös
hangversenyt adnak a zeneiskola kamaratermében.

Frederick Loewe - Alan Jay Lerner

megválni tőle. Egy ideig még
abban a reményben élt az igazgató, hogy elcserélésről van szó,
és reménykedve keresett egy
otthagyott kalapot, de mindhiába. Az ő kalapja bizony szőrén-szálán eltűnt. Persze tegnap
országos vásár volt Sopronban,
sokan ténferegtek a megyeháza
folyosóján is, ahol pedig kalaplopás nem fordult elő emberemlékezet óta. (Soproni Napló)

My Fair Lady
musical

Rendező: Radó Denise (Jászai-díjas)

UTOLJÁRA SOPRONBAN!
Március 31. 15 és 19 óra • Április 1. 15 és 19 óra

A gróf 90 éves
Széchenyi Gábor gróf, akit
Sopronban is igen sokan ismernek, tegnap töltötte be kilencvenedik születésnapját. Ez alkalommal sokan felkeresték hegykői otthonában a szép kort elért
főurat, aki a közszerepléstől
visszavonultan él, s leginkább
a vadászatban talál szórakozást és örömet. A magas kort
Széchenyi Gábor gróf teljes testi
és szellemi épségben érte meg.
(Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

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
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A hétvégén 0–3-as vereséget szenvedett az SVSE

Elszállt a remény

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 30., péntek 17.30, Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – BKG PRIMA SE
Április 4., szerda 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár

Labdarúgás

PÁDER VILMOS

Április 1., vasárnap 16.30, városi stadion
Soproni VSE – Nyíregyháza Spartacus

A 2017/
2018-as
bajnokságban a
lejátszott huszonhárom fordulóból mindössze egyszer sikerült
nyertesen elhagyni a
pályát a Soproni VSE
labdarúgóinak. Edzők
és játékosok váltották
egymást, de előrelépés nem történt...
A tavaszi szezont rendkívül ros�szul kezdte a soproni labdarúgócsapat. Három elmaradt találkozó után két vereség következett, ráadásul mindkettő hazai
pályán. A hétvégi, Budafok elleni
találkozó a kiesés szempontjából
rendkívül fontos volt, de a győzelem helyett 0–3-as, megalázó
vereséget szenvedett a csapat.
A mérkőzésről mindent
elmond Bekő Balázs nyilatko-

›
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Kispályás labdarúgás
Április 4., 6., szerda, péntek 18 óra,
Halász Miklós Sporttelep, tóparti sporttelep
Városi kispályás labdarúgó-bajnokság

SKC: győzelem,
majd vereség
Az SVSE labdarúgócsapata huzamosabb ideje van lejtmenetben
FOTÓ: GODAVSZKY HELGA

zata: – Nehéz higgadtan értékelni. Az első félidőben megnyerhettük volna a meccset,
de a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Először saját
magunkat kell legyőzni, mert
addig nem várhatunk sikert.

Az SVSE labdarúgócsapata
huzamosabb ideje van lejtmenetben, tavaly október 9-én győzött utoljára a Kazincbarcika
ellen. Az okok feltárása a szakemberek feladata. A sorozatos
kudarc a szurkolókat is megtize-

delte, már csak a legfanatikusabbak járnak mérkőzésre, lassan
üresen áll a stadion.
Csodák a labdarúgásban nincsenek, és már csak matematikailag van remény a benn
maradásra.

Új igazolások
Az SVSE a tavaszi szezonra alaposan átszervezte csapatát. Az
érkező játékosok közül Kunsági
Roland kapusposzton erősíti a
soproni együttest. A 188 centiméter magas, 28 éves játékos a
szezon végéig kötelezte el magát
a lila-fehér klubhoz. Profi pályafutását a Budapesti Honvéd

gárdájában kezdte, majd a REAC,
az FTC, a Mezőkövesd és Soroksár csapatában játszott, legutóbb az ETO FC hálóőre volt.
Szabó Ádám az átigazolási
időszak lejártának utolsó pillanatában érkezett Sopronba. A 22
éves MTK utánpótlás-válogatott
középpályásra komoly feladat

vár, Bekő Balázs vezetőedző a
játék szervezését várja tőle. Az
NB I-ben 2016. december 3-án
mutatkozott be, csereként állt
be az Újpest elleni rangadón.
Komolyan építi jövőjét az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai
Karán. Fél-, plusz egyéves szerződést kötött vele a soproni csapat.

A szegedi 18 éves utánpótlásválogatott Kitl Krisztián Diósgyőrből kölcsönbe érkezett
Sopronba, szerződése a szezon
végéig szól. A DVTK előtt a Kecskemétben és a Budapesti Honvéd együttesében játszott. Tehetségét sok-sok tétmérkőzés lejátszásával tudja kibontakoztatni.

Tojáskereső verseny húsvéthétfőn
Tojáskereső játékot szervez Sopronban a sportfelügyelet és
az SVSE természetjáró szakosztálya húsvéthétfőn reggel kilenc és dél között.
A helyszín a botanikus kert. A táv 1800 méter 20 ellenőrzőponttal, ahol a tojás alakú papírbójáknál elhelyezett zsírkrétával
kell a rajtban
kapott térkép
hátuljára
megfelelő
184x152
18T.qxp_Layout
1 2018.
03. 18. a
19:07
Page 2sorszámhoz

kis jelet tenni. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a játékosok fokozottan ügyeljenek a kert növényeire. Fontos, hogy
az is feltétlenül jelentkezzen a célban, aki nem megy végig a
pályán, mert az első 300 beérkező gyermek apró ajándékot
kap. Mindenkit vár a 41. tojáskeresőn a rendező Varga Jenő
és felesége.

ElőzzE mEg
a bajt!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?
Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei
jelentkezhetnek. Kérjen időpontot
ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba
2018. március 28-tól április 6-ig.
Amplifon Hallásközpont
Sopron, Széchenyi tér 20.
Tel.: 06 99 532 619
amplifon.hu

A Jászberény ellen hazai pályán győzött a csapat
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Jászberényt legyőzte, Pécsett
azonban vereséget szenvedett a
Sopron KC. Sabáli Balázs vezetőedző együttese múlt héten fontos meccset tudott megnyerni
hazai pályán. A Jászberény
ugyan vezetett a meccs elején,
azonban az SKC Parker, Henderson és Watkins, valamint a fantasztikus napot kifogó, 5 hárompontost szerző Takács Norbert
vezetésével megfordította az
állást és megszerezte a győzelmet. A végeredmény: Sopron KC
– JP AUTO JKSE, 80–68.
Hétvégén Pécsre látogatott az SKC, azonban Parkert
és Watkinst leszámítva ismét
csapnivalóan dobott a csapat:
22-ből mindössze 3 sikeres
triplája volt. A Pécs az egész

meccsen vezetett, az utolsó
negyedben pedig örömkosárlabdával biztosította be fölényes győzelmét. A végeredmény: Pécsi VSK – VEOLIA Sopron KC, 84–57.
– A Jászberény ellen megharcoltunk a győzelemért, sikerült komoly előnyt összehozni
a meccs utolsó negyedére –
összegzett Sabáli Balázs vezetőedző. – A pécsi meccsre hiába
készültünk fel tisztességesen,
mentálisan nem voltunk ott
a mérkőzésen. Sajnos a rossz
dobóforma a csapategységre is
negatív hatással van.
Az SKC április 4-én, szerdán
este 6 órakor az Alba Fehérvár
csapatát fogadja az alapszakasz
záró meccsén.

XIV. SRSE Focitorna
PÁDER VILMOS

A Soproni Rendvédelmi Sportegyesület tizennegyedik alkalommal szervezte meg hagyományos rendészeti tornáját a
Gárdonyi Géza Általános Iskola
sportcsarnokában. A résztvevő
nyolc együttest (SRSE, Roto,
rendőrség, polgármesteri hivatal, tűzoltóság, GYSEV, büntetésvégrehajtási intézet, mentők)
két négyes csoportba osztották
a szervezők. A csoportok első–
második helyezettjei játszhatták a négyes döntőt.
Az egész napos tornán kiélezett, de sportszerű mérkőzések
zajlottak, a játékosok hozzáállása példaértékű lehet némely

kispályás együttes számára
is. A szoros mérkőzésekre jellemző, hogy a polgármesteri
hivatal gárdája csupán a gólkülönbség miatt maradt le a
csoportelsőségről. Szinte minden csapatban akadt egy-egy
rendkívüli teljesítményt nyújtó
sportoló, közülük is kiemelkedett a polgármesteri hivatal
fürge lábú játékosa, dr. Kovács
Gábor aljegyző.
A tornát végül a „házigazda”
SRSE nyerte, második a Roto,
harmadik a rendőrség, negyedik a polgármesteri hivatal csapata lett. Gólkirály Wertetics
Szilveszter (SRSE) 9 góllal, a
legjobb kapus címet Jabronka
Csaba (GYSEV) nyerte el.

2018. március 28.

Final Four
Sopronban!
Városunkban rendezik meg a női klubkosárlabda legrangosabb eseményét,
az Euroliga négyes
döntőjét április 20. és
22. között.
Miután a Sopron Basket fantasztikus bravúrt bemutatva legyőzte a negyeddöntőben a török sztárcsapatot, a
Fenerbahce együttesét, a klub
vezetői megkezdték a tárgyalásokat a négyes döntő megrendezéséről. Első körben nem sikerült megegyezni, így úgy tűnt,
mégsem Sopron lesz a sportesemény házigazdája. A tárgyalásokba aztán bekapcsolódott
városunk önkormányzata és a
honi szövetség, és végül megszületett a megegyezés, amely
történelmi jelentőségű: Sopron rendezheti a női Euroliga
négyes döntőjét.
Barcza Attila az ifjúsági, turisztikai és sportbizottság elnöke a
történelmi, sportdiplomáciai
sikert értékelve hangsúlyozta:
városunk önkormányzata és
a klub vezetése óriási munkát

Sport

www.sopronitema.hu

végzett azért, hogy Magyarország és Sopron megszerezze a
rendezés jogát.
Dr. Fodor Tamás polgármester szerint hatalmas eredmény, hogy Sopron, amely a
hazai kosárlabdázás egyik fellegvára, egy hétvégére az európai kosárlabda fővárosa is lehet.
A városvezető köszönetet mondott a rendezvény lebonyolításához nyújtott kormányzati
segítségért.
Török Zoltán, a Sopron Basket
ügyvezetője elmondta: fantasztikus összefogás eredménye a
soproni négyes döntő, amely
azonban sok feladatot is generál. – Már megkezdődött a szervezési munka, de mivel speciális sporteseményről van szó,
komoly előírásoknak kell megfelelnünk – tette hozzá az ügyvezető. – Már most több ezer szurkoló érdeklődéséről tudunk, de
mi szeretnénk a soproni sportszerető közönséget előnyben
részesíteni.
A Sopron Basket mellett a
négyes döntő másik három
csapata a török Yakin Dogu,
valamint két orosz együttes, a
Kurszk és a Jekatyerinburg lesz.

SFAC: újabb vereségek
A megyei első osztályban szereplő Soproni FAC 1900 labdarúgócsapata a legutóbbi fordulóban az Öttevény otthonában szenvedett 3–0-s vereséget. A soproni csapat
ezt megelőzően hazai pályán a Lipóttól kapott ki 0–5-re.

Magyar kupa: a Sopron Basket lett az ezüstérmes

Szomorú vasárnap
RÁZÓ LÁSZLÓ

Óriási
csatát és
szekszárdi
győzelmet
hozott a Sopronban
rendezett Killik László
Magyar Kupa nyolcas
döntőjének fináléja.
Így a Sopron Basket
egy ezüstérem formájában megszerezte
idei első trófeáját.
Az idei évben városunk adott
otthont a női magyar kupa nyolcas döntőjének. A múlt péntektől vasárnapig tartó sporteseményen természetesen a hazaiak is érdekeltek voltak. Roberto
Iniguez együttese a PEAC–Pécs
ellen kezdte a nyolcas döntőt,
ellenfelén pedig könnyed győzelemmel lépett túl (83–49).
Az elődöntőben aztán a Diósgyőr következett, azonban ez a
találkozó is egyoldalú küzdelmet hozott (82–50). Mivel a bajnokságban vezető Szekszárd,
ha nem is ilyen könnyedén, de
bejutott a fináléba, vasárnap
este a Sopron–Szekszárd „álomdöntőt” rendezték meg, amelyet
fantasztikus hangulatban kezdhettek meg a csapatok.
A döntőben kevés kosár
esett, a soproni támadásoknál

A Sopron Basket gond nélkül menetelt a döntőig, a Szekszárd ellen azonban
nagy csatában veszítettek, így ezüstérmet nyert a csapat FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
pontatlanul céloztak vagy pas�szoltak a játékosok, a vendégcsapat átvette a vezetést. Gereben és
Studer pontjaival a nagyszünetben három egységgel vezetett a
Szekszárd, igaz, olyan kevés pont
esett az első félidőben, mint
máskor egy negyedben (23–26).
Fordulás után növelte előnyét a Szekszárd, már eldőlni

látszott a meccs, amikor Turner és Fegyverneky vezetésével
felzárkóztak a hazaiak. McCall
azonban kétszer is nagyon
fontos pillanatban szerzett
hármast a meccs hajrájában,
ezzel pedig eldöntötte a finálét. A végeredmény: Sopron
Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd, 64–66.

– A meccs elején önbizalomhiánnyal küzdöttünk, ennek
okát nem nagyon tudom –
mondta a kupadöntő után a
Sopron Basket vezetőedzője,
Roberto Iniguez. – A Szekszárd
betalált a legfontosabb pillanatokban, mi sajnos nem tudtunk,
ez pedig döntőnek bizonyult
ezen a mérkőzésen.

Húsvéti barlangtárogató
Családi programok
Fertőrákosi
Kőfejtő és
Barlangszínház

Jótékonysági futás
Harmadik alkalommal rendezték meg városunkban a Szent Patrik-napi
jótékonysági futást. A szervezők a zord időjárás miatt a korábban tervezett
időpontot egy héttel elhalasztották. A futók így március 25-én, vasárnap
teljesíthették a soproni belvárosban az 5,6 kilométeres távot, illetve részt
vehettek a 2 kilométeres sétán. A jó hangulatú sportrendezvényen végül
több mint négyszázan voltak jelen, a szervezők idén két rászoruló, soproni
családot segítettek a befolyt bevételekből és támogatásokból.

Március 31. – április 1.
10.00 – 16.00
Március 31.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nőtt az esély a bennmaradásra
A bennmaradás szempontjából fontos pontot szerzett a
Turris SE Sopron a Győri Elektromos elleni mérkőzésen.
A soproni asztalitenisz együttes Katona Gergely kiváló játékának köszönhetően 5–5-ös döntetlent játszott a győriekkel, ez
pedig sokat jelenthet a végelszámolásnál az Extraligában.
A BVSC-től elszenvedett, egyértelmű vereség után a Győri
Elektromos ellen készülhetett
rangadóra a soproni együttes. A mérkőzés egyenrangú

felek küzdelmét hozta: Katona
Gergely végig kimagasló játékot nyújtva nyerte meg mindhárom meccsét, majd Markó
András győzelmének köszönhetően már 5–4-re vezetett a
Turris. Kramarics Gergő óriási
csatát vívott a végső győzelemért, végül a döntő szettben
minimális, 11–9 arányú vereséget szenvedett, így maradt
a döntetlen a Sopron–Győr
asztalitenisz-rangadón.
– A kiesés szempontjából a Győr elleni döntetlen

9

egyértelműen előnyös a csapat számára, egyre valószínűbb,
hogy lehetőségünk lesz a szeptemberi szezontól is Magyarország legrangosabb ligájában megkezdeni a bajnokságot – mondta a Turris játékosa,
Kramarics Gergő. – A következő
mérkőzés április 15-én lesz, amikor a jelenleg második helyen
álló PTE PEAC csapata érkezik hozzánk, reméljük, minél
többen buzdítanak majd bennünket a 11 órakor kezdődő
találkozón.

április 1.

10.00 – 11.00
A Verklis duó és
Nokedli bohóc műsora

9.00 Tojáskereső akadályverseny
a Verklis duóval és Nokedli bohóccal.
A résztvevők között az ExperiDance
Production Cinderella c. előadására
sorsolnak ki jegyeket.

11.00 és 15.00
Cirkusz folklórikusz (a Kuttyomfitty
Bábszínház előadása)

11.00 és 15.00
Eszement meseband – Malek
Andrea és zenekarának koncertje

Mindkét nap: Szélkakas játékmasinái, arcfestés,
kirakodóvásár, helyben sült finomságok
A programok a Fertőrákosi Kőfejtő és Témapark belépőjegyével látogathatók:
Felnőtt: 1.800 Ft • gyermek, diák (25 év alatt), nyugdíjas (igazolvánnyal) 1.200 Ft
családi jegy (2 felnőtt, 2 fő 18 év alatti gyermek) 4.000 Ft
Cím: Fertőrákos, Fő u. 1. • telefon: 99/530-400 • e-mail: kofejtoinfo@prokultura.hu
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A világ, amiben élünk és
önmagunk is, akik ebben
a világban élünk, rendkívül
összetett, bonyolult „valamik” vagyunk. Ha elfogadjuk, hogy részeiként élünk
a minket körülvevő világnak, akkor azt is vállalnunk
kell, hogy ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk is,
mint minden másra. Egyébként ez, ha nem fogadjuk el,
akkor is így van. A biológiai
rendszer, ami maga a testi
és lelki világunk, hihetetlen
bonyolult. Minden részletében természetesen ma sem

ismert, és talán a teljességében soha nem is ismerhetjük meg, de...
Amikor új tudományos ismeretre jutunk, akkor csupán a korábbihoz képest más
megközelítéssel írunk le valamit, ami már adott, létezik.
Az új a korábbi elgondolásnál pontosabban, még kevesebb ellentmondással magyarázza a létező valóságot.
Ilyen bonyolult módszer
a tudományos megismerés. Ezért folyton változik, finomul.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 28 – ÁPRILIS 3.

Március 28.,
szerda

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Március 29.,
csütörtök

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 30.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2. – Alphapark

99/505–220

Március 31.,
szombat

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2. – Alphapark

99/505–220

Április 1.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311-732

Április 2.,
hétfő

Benu állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312-437

Április 3.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311-254

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)
este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Kivéve nagypéntek, húsvétvasárnap, illetve -hétfő, amikor reggel
8 órától másnap reggel 8 óráig lesz érvényben az ügyelet.

KERESZTREJTVÉNY



 









Sárközi Béla
és fia, Sárközi Gábor

Alma és fája –

A TUDOMÁNYOS
MEGISMERÉS

›
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PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik
messze a fájától, tartja
a mondás, melynek
igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem.
A Sárközi családban apáról
fiúra szállt a zene szeretete és
annak művelése. Míg az elődök
autodidakta módon, úgymond
„filből” muzsikáltak, addig Sárközi Béla már minősített, úgynevezett ORI-engedélyes zenész
lett, Gábor fia pedig már járja a
világot, tanítja a fiatalokat, és
több szimfonikus zenekarnak
is a tagja.
– Talán mondanom sem kell,
hogy nálunk több generációra
visszamenőleg családi tradíció a zenélés – kezdte családja
és hivatása történetét Sárközi
Béla. – Sárközi József nagyapám
a bécsi császári és királyi katonazenekarban volt klarinétos,
őrmesteri rangban. Hosszú életet élt, sok történetére még ma is
pontosan emlékszem: mesélte,
hogy játszottak olyan díszszemlén, melyen ott volt maga a császár és király, Ferenc József is,
meg aztán, hogy több alkalommal is aranypénzben kapták
meg a fizetésüket. Mindez persze még az első, a nagy háború
előtt volt. Emlékszem a csillogó, gyönyörű díszkardjára,
hisz természetesen ez is dukált
egy katonazenésznek. Készült
róla egy festmény, de akkor már
jóval túl volt a hetvenen: kalapban, szőrcsuhában, egy üveg
bor mellett fújja a klarinétot.

Édesapám híres cigányprímás
volt, a győri Hungária Szálloda
éttermében muzsikáltak: Sárközi Béla és népi zenekara. Ők
már úgynevezett szalonzenét,
illetve a kor tánczenéjét is játszottak. Az én pályafutásom is
velük indult, a zeneiskola után
ugyanis apám zenekarában
kezdtem el klarinétozni. Majd
az unokabátyám, Járóka Sándor
elcsábított az ő bandájába, úgyhogy velük kerültem Sopronba,
a Fenyves Szálló éttermében játszottunk. Mindennek immár
ötven éve…
– Nyilván adottságokkal,
készségekkel születtem, így
nekem már „csak” folytatnom
kellett a családi hagyományt
– vette át a szót édesapjától Sárközi Gábor okleveles gordonkaművész–tanár, a Savaria Szimfonikus Zenekar nagybőgőse,
akinek zenésztársai 2016-ban
„Az év zenekari művésze” díjat
adományozták. – Nem akarom
szépítgetni a dolgot, nagyon
nem szerettem iskolába járni,
helyette rendszerint ott ültem
apu kis Torna utcai hangszerboltjában, hisz neki időközben
egészségügyi okokból végleg le
kellett tennie a klarinétot. Jól
emlékszem, egyszer behoztak
a boltba egy nagybőgőt, na, az
nekem nagyon megtetszett,
valahogy megtaláltam magam
benne, meg egyébként sem szerettem a zongorát, amitől így
könnyen vettem búcsút. Apuék
első soproni zenekarából Járóka
János kiváló nagybőgős lett az
első mesterem, majd Sallai
Lajoshoz kerültem, akinek még
ma is a fülemben csengenek a
szavai: „Apádék ezt nem így

A zene az életük: Sárközi Béla és fia, Sárközi Gábor
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

játszották, hanem ahogy a kottában van!”. Sokat köszönhetek
neki, sajnos már nem él. Egy kis
zsebpénzért hamarosan aztán
én is ott húztam az édesapám
mellett, aki ekkor már harmonikázott a Caesar-pincében.
Hosszú és szép utat járt be
Sárközi Gábor a Caesar-pincétől
egészen a Bécsi Állami Operaházig: elvégezte a győri Zeneművészeti Főiskolát, egy évig tanult
az ausztrál Timothy Duninnál,
aki a Bécsi Filharmonikusok

szólónagybőgőse volt, majd
a zeneakadémiai diplomát is
megszerezte. – Sok neves zenekarban játszottam, így a német
székhelyű Nemzetek Filharmóniájában is, illetve különböző
formációk tagjaként, így például Lendvay József Liszt-díjas
hegedűművésszel a világ számos pontján szerepeltünk nagy
sikerrel, amihez talán én is hozzátettem valamit. Igen, a zene
betölti a napjaimat, betölti az
egész életemet.

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 4-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.).
Március 14-i rejtvényünk megfejtése: „Kinyílott az idő,/ mint egy virág,/ barkázik, rügyezik/ a fűzfaág.”. Szerencsés megfejtőnk: Kékesi Marianna, Sopron, Papucsvirág utca 32. Mai rejtvényünk megfejtésében a 103 éve, március 27-én a Színház utca 35. szám alatt
megnyílt intézmény, a Széchenyi István Városi Könyvtár jogelődjének neve olvasható.
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Anne-Marie izgalmas, szuperlaza, új szerzeménye

Jól szól a Friends
hozta meg. Legutóbb Selena Gomezzel készítette
el a nagy sikerű Wolves című dalt.
A Friends már első hallásra megragadó laza hangulatával, amit a Marshmello által kreált nyarat
idéző, lüktető zenei alap és Anne-Marie igazán
könnyed vokálja, valamint összetéveszthetetlen karcos hangszíne egységesít.
A dalban az énekesnő kiakad
fiú barátjára, aki vélhetőleg
gyengédebb érzelmeket
táplál iránta, és kérlelhetetlen őszinteséggel
teszi helyre, a maga pimaszul „odamondós”
stílusában, hogy
végre teljesen világossá váljon mindenki számára,
köztük nincs
más, csupán
barátság.

KÓCZÁN BÁLINT

A csinos Anne-Marie
új produkcióval jelentkezett, amelyben közreműködik az elektronikus zene egyik nagyágyúja,
Marshmello is, aki tavaly a
Balaton Soundot zárta.
Az év egyik legizgalmasabb kollaborációja született meg: a Brit
Awards-jelölt Anne-Marie az
elektronikus zene nagyágyújával, Marshmellóval barátkozott
össze egy új, szuperlaza
közös szerzeményben,
amely a Friends címet
kapta.
Anne-Marie-t a
közönség a Rud i
ment al zenekar
oldalán ismerhette meg. Az igazi
áttörést azonban a
Clean Bandittel közös
gigasláger, a Rockabye
hozta meg az énekesnő
számára. A dal Nagy-Britanniában az elmúlt 22
év legsikeresebb, toplistavezető felvétele lett.
Anne-Marie aktuális alkotótársa Marsh
mello, az arc nélküli dj–
producer, aki napjaink
egyik legfelkapottabb
elektronikus zenei alkotója, és mára a
Spotify leghallgatottabb 10 előadójának egyike
a világon a maga
2 milliárd stream
lejátszásával. A pillecukor fejű lemezlovas
karrierjének robbanását a Justin Bieber és
Jack Ü Where Are You
Now című bombaslágerének remixe

Anne-Marie

Lemezbemutató ›
A soproni énekesnő, Riedl Helga
és Varga Gábor zongoraművész
közös „Embrace” című dzsesszlemezének debütáló koncertje
lesz március 29-én 20 órakor a
Búgócsiga Akusztik Gardenben.
Helga és Gábor két éve találkozott a Búgócsigában, ekkor
jött a gondolat a közös munkáról. A zongoraművész azonnal
vevő volt az együttműködésre

és nem sokkal később öt dalt
rögzítettek egy budapesti stúdióban. Négy egyedi feldolgozású dzsessz-sztenderdetet és
Varga Gábor saját szerzeményét, amelyre Riedl Helga írta
az angol dalszöveget.
A koncert iránt már most
nagy az érdeklődés, a lemezbemutatóról videófelvétel
is készül.

Varga Gábor és Riedl Helga

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

RÖVIDEN

Diplo és MØ
közös munkája
A számtalan produceri munkájáról és a Major Lazer formáció oszlopos tagjaként is ismert
Diplo új felvételt dobott
piacra Get It Right címmel. A Grammy-díjas
dalszerző kollaborátora ezúttal a különleges
hangú dán énekes–dalszerző hölgy, MØ.
Diplóval nem ez az első
közös munkájuk, hiszen a Major Lazer Cold
Water és Lean On című
slágereiben is közreműködött már az énekesnő
jellegzetes vokáljaival.
A Diplóra jellemző elektronikus hangzásvilág és
MØ egyedi hangjának
találkozása ismét tökéletes egységet alkot.
A dal természetesen helyett kapott a Major La
zer nemrég bemutatott
Give Me Future című dokumentumfilmjében,
amely a formáció életét, hivatalos kubai fellépését és annak hátterét mutatja be.

2018. március 28.

sarok
Színpompás tavaszi trend
MADARÁSZ RÉKA

A 2018-as tavaszi divat változatosságában
talán minden eddigit felülmúl. Sportos és
elegáns, virágos és egyszínű, csipke és farmer – mindenki kiválaszthatja a hozzá illő
színt és stílust, sőt idén még a szokatlan
variációktól sem kell megriadnunk.
A divat szerelmeseinek gardróbjából ebben a szezonban
semmiképpen sem hiányozhat a viharkabát és a blézer.
Utóbbit hordhatjuk hosszúés rövidnadrággal, illetve a
szezon nagy kedvencével,
ceruzaszoknyával. Ismét
egy újabb fazonnal bővíthetjük nadrágkollekciónkat,
a lezser cargoval, amit – attól függően, hogy mivel párosítjuk – szinte minden alkalomra felvehetünk. A virágminta már korábban hódító
útjára indult. Eddig egészen
visszafogottan jelent meg
a ruhákon, most azonban
az egész öltözékünk virágba borulhat. Nincs olyan év,
hogy az örök klasszikus, a
farmer ne születne újjá valamilyen formában. Idén a sötétebb darabok kerülnek előtérbe, és akkor sem fognak
ránk furcsa pillantásokat vet-

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

ni, ha tetőtől talpig egyszínű farmerszettbe öltözünk.
2018 slágere két rendkívül feminin árnyalat, a levendula és
a rózsaszín. A bátrabbak teljes színkavalkádot magukra
varázsolhatnak, és a merész
kombinációktól sem ijed-

nek meg. A fehér kiegészítők
szinte minden szettet felfrissítenek. Jó választás egy fehér cipő vagy csizma, egy kerek vagy fonott táska. A nőies öltözködés hívei szemük
ragyogását kövekkel, flitterekkel, lurex és lamé anyagokkal emelik ki.
– Sokan keresik a csipkéből
és átlátszó anyagokból készült ruhákat – tudtuk meg
Baltavári Alexandra eladótól. – Bár mutatósak, én magam nem tennék közszemlére fehérneműre emlékeztető darabokat. Sok vásárló
– hozzám hasonlóan – fontosnak tartja a gyártót. Akkor is megveszünk egy-egy
márkás darabot, ha nincs
rá szükségünk, de féláron
hozzájutunk.
A legújabb trendnek köszönhetően valóra válhat az az álmunk is, hogy a megjelenésünk egyszerre lehet divatos
és kényelmes. Még soha nem
volt ennyire menő ugyanis
edzőcuccokat viselni a konditerem falain kívül. Bármelyik irányzatot válasszuk is,
rendkívül fontos, hogy az
adott darab a testalkatunknak és az egyéniségünknek
megfelelő legyen.

AZ ÉN
MÉDIÁM.

A SOPRONTV a UPC digitális kábelhálózat 501-es
és a Telekom IPT V 203-as csatornáján, valamint
élőben a sopronmedia.hu weboldalon látható.
facebook.com/sopronmediatv

youtube csatorna:sopronmédia

instagram.com/sopronmedia
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