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Színek, illatok, tavasz

Legszebb arcát mutatja a természet – virágoznak a fák, zöldbe borultak a bokrok Sopronban is.
A tavaszias idő előcsalogatja az embereket, sétáló családokkal telik meg ilyenkor a város.
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS, HORVÁTH FERENC

Soproni tiszti
leánynevelő

Hullámvölgyben
csapataink?
Hagyomány
és megújulás
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Iváncsics Zoltán (felvételünkön) 2017-es évjáratú barrique hordóban érlelt kékfrankosa lett
Sopron 2019-es bora. A minősítésen 15 gazda
18 kiváló nedűje szerepelt.

Az elmúlt hétvégén ismét csalódást okoztak nagypályás csapataink
a bajnokságban, kikapott az SC Sopron és a SFAC is. A labdarúgó
teremtornák viszont feledtették a rossz emlékeket...
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VOLT-os
kapcsolat

Gáspárdy-emlékest

Gáspárdy Tibor édesapja festményével
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Két történész közel 20
évig kutatta a tiszti leánynevelő történetét –
az intézményről szóló
könyv karácsonyra jelenik meg. Az 1870-es
megnyitása után folyamatosan bővítették a
II. Rákóczi Ferenc utcai
épületet, 1884-ben átadták a kápolnát, amelyet I. Ferenc József császár, magyar király avatott fel. 1944-ig oktatták
itt a tiszti árvákat, ilyen
intézmény nem működött a mai Magyarország területén.

Izgalmas dal született Ellie Goulding
és a Clean Bandit koprodukciójából – a track a banda és az énekes–
dalszerző első közös felvétele,
melyhez videoklip is készült.
A brit szöszit és a szintén
szigetországi együttest
az is összekapcsolja,
hogy mindketten felléptek már a VOLT-on.
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Az épület kápolnáját I. Ferenc József császár és magyar király avatta fel

A soproni tiszti leánynevelő
HUSZÁR JUDIT

Két történész közel 20 évig
kutatta a
soproni tiszti leánynevelő történetét –
az intézményről szóló könyv karácsonyra
jelenik meg. Az egyik
szerző, dr. Németh
Ildikó mesélt lapunknak a II. Rákóczi Ferenc utcai épület és
az ott működő iskola
múltjáról.
Dr. Németh Ildikó, a Soproni
Múzeum munkatársa, 15 évvel
ezelőtt a XIX. századi soproni
középfokú iskolákról írta a doktori disszertációját, ekkor került
a látóterébe a tiszti leánynevelő.
– Hasonló tiszti leánynevelő
nem működött a mai Magyarország területén – kezdte a
szerző. – Az 1944-es bombázás során súlyosan megrongálódott az épület, ezért elpusztult a teljes irattára, így komoly
kihívást jelentett a történetének a megismerése. Szerzőtársam, dr. Závodi Szilvia történész, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum muzeológusa körülbelül velem egy időben kezdett
a kutatásba. Míg én a soproni

Az 1940-es farsang a soproni tiszti leánynevelőben – akkoriban Magyar Királyi Zrínyi Ilona Tiszti
Leánynevelő Intézetnek hívták az iskolát FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM – DIEBOLD KÁROLY
dokumentációt vizsgáltam át,
ő interjúkat készített az iskola
egykori oktatóival, diákjaival.
De hogy is kezdődött a tiszti leánynevelő története? Zah
radnik százados felesége, Bolza
Matild 1850-ben szervezett gyűjtést az elhunyt tisztek leányainak. Ezután a Szent Orsolya-rend
intézetében helyezték el az árvákat, majd 1869-ben megvásárolták a mai II. Rákóczi Ferenc utcában álló házat, ahova 1870-ben
költöztek be az első növendékek.
Egészen 1944-ig működött itt a
tiszti leánynevelés, bár az első

világháború után két évig szünetelt az oktatást.
A bentlakásos iskolában szigorú szabályok szerint nevelték
a (10–18 év közötti) lányokat.
Reggel 6.30-kor keltek, 21 órakor volt lámpaoltás. Délelőtt
hat, délután további három tan
órát tartottak, több nyelven tanultak, zongoráztak, az etikettel
is megismerkedtek, de részt vettek a város kulturális életében is.
– Az 1870-es megnyitás után
folyamatosan bővítették az
épületet, újabb szintek készültek el, 1884-ben pedig átadták

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot meghirdető
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely

• beosztás: intézményvezető

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A magasabb vezetői megbízás
betöltésének képesítési feltételei:

• iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot
• vezetésre vonatkozó szakmai programot

„Nevelési–oktatási intézményben intézményvezetői megbízás feltételei:

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A magasabb vezetői megbízás
kezdő és záró időpontja:
2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig

Kamarai tanulmányút

• szakmai önéletrajzot

Az Nkt. 67.§ (1) bekezdése alapján:

• a nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”

Megyei főnővéri értekezletet tartottak a Soproni Gyógyközpontban – az
intézmény a közelmúltban
látta vendégül Győr–Moson–Sopron főnővéreit. Az
eseményen ismertették a
2019-es fő ellenőrzési terveket. – Az egynapos sebészeti ellátás, a gyógyszerelés és a különböző
ápolási eszközök éves karbantartásra lesz az idei fő
ellenőrzési téma – mondta el Farkas Andrea ápolási igazgató. – Elindítottunk
egy programot három fiatal diplomás kolléganővel,
akiknek az lesz a feladatuk,
hogy a különböző szakmai
rendezvényeken népszerűsítsék az ápolási szakmát és az ápolóképzést. Az
ápolási tanács megkezdte
az Erzsébet-napi tudományos konferencia szervezését, közzétettük a felhívást. Idén ünnepli 100
éves fennállását a Soproni Gyógyközpont. A centenáriumi értekezlet egyik fő
témája a múltra való emlékezés, ezért várjuk azon
osztályok előadásait, amelyek a 100 év alatt folyamatosan működtek. Többek
között a pszichiátria, a belgyógyászat és a sebészeti osztály mutathatja majd
be a megalakulás óta eltelt
100 év változásait.

• egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

• címe. 9400 Sopron, Ady Endre u. 176.

• legalább öt év pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

CZIRÁKI VIKTÓRIA

• illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő
közalkalmazotti jogszabályok szerint

A pályázat tartalmazza:

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

Az utolsó tanítványokat 1944
októberében küldték haza az iskolából, ahol mind a két háború alatt hadikórházat rendeztek
be. A második világháború után
már nem tértek vissza a tanulók,
az oktatás végleg megszűnt, később a ruhagyár vette birtokba
az épületet.
Az egykori intézet emlékére 1992-ben az épület homlokzatán emléktáblát avattak,
1996-ban pedig ugyanitt márványtáblán örökítették meg a
népszavazás eredményének
kikiáltását is.

Az ápolói
hivatásért

Juttatások:

• neve: Bánfalvi Óvoda –
Kindergarten Wandorf

• az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a Nkt. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,

a kápolnát, amelyet maga I. Ferenc József császár, magyar király avatott fel – folytatta dr.
Németh Ildikó. – Az 1921-es
népszavazáskor itt összesítették a voksokat és hirdették ki,
hogy magyarok maradtunk.
Kicsit emlékeztet a tiszti leánynevelőben zajló élet az Abigél
című film világára. A diákok és
az oktatók is egyenruhát hordtak, ezek közül nevezetes egy
zöld kosztüm, amelynek spenót
volt a gúnyneve. A lányok nem
levelezhettek fiúkkal, vagy csak
kivételes esetben – cenzúrázva.

2019. április 3.

A pályázat benyújtásával
kapcsolatos adatok:
• benyújtása: kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD lemezen Word formátumban
• ideje: A www.kozigallas.gov.hu honlapon
való megjelenéstől számított 30. nap éjfél
• címe: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője
• postacíme: 9401 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 30.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése,
tartalmi követelményei” dokumentum alapján
kell elkészíteni. További információ kérhető a
99/515–418 telefonszámon.

A kaindorfi tökmagolajütő malomban Karl Höfler tulajdonos mutatta be a helyi
alapanyagokkal működő vállalkozását FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara „Lépj
át a határaidon, fedezz fel új lehetőségeket”
címmel mintegy harminc résztvevővel kétnapos tanulmányutat szervezett Közép-Burgenlandba, illetve Kelet-Stájerországba.
– A tanulmányút a határon
átnyúló együttműködés, a Regionet Competitive címet viselő
projekt részeként valósult meg,
melyet a magyar kormány, az
osztrák tartományok és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogat – tudtuk meg dr. Bihari
Istvántól, a kamara nemzetközi
ügyekért felelős munkatársától.
A kétnapos tanulmányút
során a résztvevők látogatást

tettek egy családi vállalkozásként működő csokoládémanufaktúrában, felkeresték Joglland
régióban a Wiesenhofer família által üzemeltetett kerékpáros élményközpontot, ahol a
felvonó télen a síelők, nyáron
pedig a hegyi kerékpárosok kényelmét szolgálja. Az út egyik
leglátványosabb része az 1350
méter magasan fekvő St. Jakob im Walde-i sífutópályák

felkeresése volt. A Vissi András
által kiválóan összeállított tanulmányút zárásaként a résztvevők Kaindorfban megtekintették a Höfler család tökmagolajütő–sajtoló malmát, majd a
magyar származású Éva Luckerbauer, a kelet-stájerországi turizmus ügyvezetője a sok vonzó
programot ingyen kínáló GenussCard nevű vendégkártyát
mutatta be.
– Az összehasonlítás világítja meg helyzetünket és egyúttal a követendő példát is elénk
állítja – idézte hazaérkezéskor
gróf Széchenyi Istvánt Horváth
Vilmos. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ezzel
a gondolattal összegezte a tanulmányút célját és tanulságait.

2019. április 3.

Városi hírek
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Újabb családvédelmi támogatások januártól
2020. január elsejétől lép életbe a
négygyerekes nők személyi jövedelemadó (szja) mentességéről és a
nagyszülői gyedről szóló határozat
– közölte Novák Katalin.
A hét családvédelmi intézkedés közül négy
már júliusban, kettő jövő januártól, a bölcsődei férőhelyek bővítése pedig folyamatosan
(2022. június 30-ig) valósul meg. Mint arról

a Soproni Témában is beszámoltunk, kormányrendeletek tartalmazzák a babaváró támogatásnak, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó hitelek
kibővítésének és ingatlanfedezetű jelzáloghitelek mérséklésének részleteit. Ezeket a
kedvezményeket már nyártól igénybe vehetik a jogosult családok.
2020. január elsejétől lép életbe a nők
szja-mentességéről szóló rendelkezés –

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin hozzátette: a legalább négy gyereket szülő, illetve
örökbefogadó és felnevelő nők szja-mentességét törvényben kell majd szabályozni,
amire az őszi ülésszakban kerülhet sor. Az
szja-mentesség élethosszig tart, a munkával megszerzett jövedelemre vonatkozik,
és megmarad mellette a családi adókedvezmény rendszere is.

Januártól lehet majd igényelni a nagyszülői
gyedet is. A dolgozó szülők átadhatják majd
a gyed jogosultságukat valamelyik nagyszülőnek. Ebben az esetben a nagyszülő korábbi jövedelme alapján határozzák meg a gyed
összegét, viszont a szülőnek kell jogosultnak
lennie a gyedre. Egy nagyszülő több gyerekének több unokája után többszörösen is
igénybe veheti majd a gyedet, ugyanakkor
nem lehet párhuzamosan otthon a nagymama és a nagypapa is két különböző unokával.

Nő az igény a jól képzett munkaerő iránt, ezért is egyre népszerűbb a szakképzés

Szakmák éjszakája szülőknek is

A Handler-iskolában számtalan szakmát megismerhetnek testközelből a diákok, kipróbálhatják az eszközöket, berendezéseket FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
KÖVES ANDREA

„Próbáld ki, csináld meg, ismerd
meg!” – közel száz izgalmas program várja a gyerekeket és családtagjaikat a szakmák éjszakáján
április 12-én 18 és 22 óra között a soproni, a
fertődi és a kapuvári szakképző iskolákban.
– A magyar gazdaság dinamikusan fejlődik, egyre nagyobb
az igény a jól képzett munkaerő iránt, ezért is egyre népszerűbbek a különböző szakmák
a továbbtanulni szándékozó

fiatalok körében – mondta
Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja. –
A szakképzés jelentős átalakulás előtt áll, amely sokkal kedvezőbb lehetőségeket biztosít

Meghatározó
vállalkozó
Hirschler Judit jelentős szerepet
játszik a város gazdasági életében, fejlődésében – ezért vehette át a hűség napon az ifj. Flandorffer Ignác-díjat. Sopronban
született, a gimnázium
elvégzése után több
évet külföldön töltött, a Közlekedési
és Távközlési Műszaki Főiskolán
szerzett külkereskedelmi diplomát. Édesapjától
1988-ban először négy évre,
majd 2006tól végleg

átvette a cég vezetését. Azóta új
gyártási technológiákat vezettek be, a Hirschler Glas Kft. árbevételének kilencven százaléka
az exportpiacról származik. A
Dacia beszállítói, de alapvetően mezőgazdasági és
haszongépjárművek
visszapillantó tükreit készítik. 2018ban 1000 négyzetméteres üzemcsarnokot avatott
Sopronban a cég,
85 embernek ad
stabil munkahelyet.

Hirschler Judit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

majd a szakmát választók számára. Azonban a szülőknek és a
diákoknak nem egyszerű feltérképezni a széles palettát, most
erre nyílik lehetőség a szakmák
éjszakáján, ahol idén is sok-sok
színes, szórakoztató program
várja a család minden tagját.
A centrum tagintézményeiben: a Fáy András Két Tanítási
Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziumában, a Handler Nándor
Szakképző Iskolában, az Idegenforgalmi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképző Iskolában, a Vas- és Villamosipari

Szakképző Iskolában és Gimnáziumban, a fertődi Porpáczy
Aladár Szakképző Iskolában és
a kapuvári Berg Gusztáv Szakközépiskolában közel száz interaktív programot tartanak.
Számtalan szakmát ismerhetnek meg a családok testközelből, bepillanthatnak a tanműhelyekbe, belekóstolhatnak a
gyakorlatba, kipróbálhatják az
eszközöket, berendezéseket.
Az ügyes kezűek készíthetnek
tornázó mackót, ördöglakatot
vagy szerencsepatkót, az alkotásokat mindenki haza is viheti.

Az informatika iránt érdeklődők
belekóstolhatnak a PLC vagy éppen a robotok programozásába,
a játékfejlesztésbe és a digitális
művészet világába is. A lányok,
anyukák kedvelt terepe lehet a
Handler tanműhelyének szépség részlege, ahol kipróbálhatják a haj göndörítésének vagy
vasalásának fortélyait, elleshetik a tavaszi bőrfrissítés titkait, a
masszázs és smink alapfogásait.
Vajon milyen egy trendi sajttál?
Hogyan készülnek az egészséges
zöldséges és gyümölcsös smoo
thie-k (turmixok)? A vendéglátó

szakképző iskolában ez is kiderül. A Fáyban Kamat-kelepce elnevezéssel izgalmas szabadulószoba várja a családokat, itt azt
is felmérhetik a látogatók egy
számítógépes program segítségével, hogy ki mennyire van otthon a KRESZ világában. A Porpáczyban a családok beléphetnek Alice csodaországába, ahol
interaktív mesebeli játékok segítségével barangolhatnak. A
sok-sok programról bővebb információt a szakmakejszakaja.
soproniszc.hu oldalon szerezhetnek az érdeklődők.

Japánban a Fizzi Miska
KÖVES ANDREA

A Vincellér borászat
üde, friss gyöngyözőborának, a Fizzi Miskának a címkéjét már
japán felirat is díszíti.
Nem véletlenül,
hiszen a ház borait
Tokióban is kóstolhatják az ínyencek.
– A japán üzleti kapcsolatunk
egy prágai nemzetközi borvásárra nyúlik vissza, ahol megismerkedtem a tokiói borkereskedés egyik beszerzőjével, akinek felkeltette érdeklődését a
kínálatunk – mesélte Molnár
Tibor. – Ezután következett egy
mintaküldés a teljes repertoárunkból a légiposta segítségével. A kóstolást követően a
száraz zenitet és a Fizzi Miska
fantázianévre hallgató gyöngyöző borunkat választották
ki. A tételeket kamion szállítja az olasz vagy a francia
tengerpartra, ahonnan hajó
viszi tovább, és másfél–két
hónap alatt érnek Japánba. Ez
a kereskedés arról híres, hogy
nem elég számukra, hogy a bor
kiváló minőségű legyen, hanem

Molnár Tibor borait kamionnal szállítják az olasz
vagy a francia tengerpartra, ahonnan hajóval
jutnak el (másfél–két hónap alatt) Japánba
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – FILEP ISTVÁN

fontos az is, hogy milyen környezetben, milyen humánerőforrással készül a nedű.
Ennek jegyében tavaly egy
háromfős delegáció érkezett
Japánból Sopronba, ahol személyesen is feltérképezték,
hogy milyen munka folyik a
Vincellér borászatban. Alaposak voltak: jegyzeteltek, mindent rögzítettek kamerával,

drónnal légi felvételeket készítettek a szőlőterületekről, sőt
még kőzetmintákat is vettek.
Ezután hívták meg egy japán
promóciós útra Molnár Tibort
és egy osztrák gazdát. Egy hétig szigorú időrendben folytak
a bemutatók: Tokió, Oszaka,
Nagoja és Fukuoka követte egymást, sinkanszennel, azaz gyorsvasúttal közlekedtek, amely az

elképesztő 300 kilométer / óra
sebességgel száguld a célja felé.
A bemutató hetet egy kötetlenebb hét követte, amely kalandozásra adott lehetőséget.
– Számomra a legelső benyomás az volt, hogy elképesztően
sokan vannak az utcákon, még
sincs káosz, mert hihetetlenül
fegyelmezettek, kulturáltak a
japán emberek – idézte fel a
történteket Molnár Tibor. – A
többnyire nagyon magas épületeket is „helyspórolós” módon tervezték különböző parkolási trükkökkel kiegészítve. A
gasztronómiai kalandozás sem
maradhatott el. Többfajta szusibárban jártunk, és a nagy vágyam is teljesült, vagyis különböző termőhelyekről származó
marhahúsokat szerettem volna
megkóstolni. Egy kint élő ismerősöm segítségével találtunk
olyan éttermet, ahol ez volt a
specialitás. Parázson sültek a
nagyon vékony szeletre vágott
marhahúsok, amelyeket a vendég saját maga sütött meg neki
tetsző módon.
A japán kapcsolat egyre virágzóbb, a kezdeti két bor mellett ma már bővült a paletta késői szüretelésű zenittel,
kékfrankossal és egy zweigelt
válogatással.
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Iváncsics Zoltán kékfrankosa Sopron 2019-es bora

Hagyomány és megújulás

2019. április 3.

EZ LESZ…
100 éve történt
Április 3., szerda 17 óra, Fő tér
Gazdapolgár Tüntetés a Tanácsköztársaság idején
– tematikus várostörténeti séta dr. Krisch András
vezetésével, magyar nyelven.

Szabó Péter Sopronban
Április 3. 18 óra, GYIK Rendezvényház

Én leszek
Április 3. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Fellép a Cserháti Zsuzsa Emlékzenekar

Múzeumi szabadegyetem
Április 4., csütörtök 17 óra, Macskakő
Gyermekmúzeum
Dr. Csekő Ernő: Száz éve történt – az 1918. évi őszi
rózsás forradalom

Horváth József emlékhangverseny
Április 4. 18 óra, Liszt-központ
A soproni zeneiskola névadójára emlékezve az intézmény legkiválóbb növendékei lépnek a fel. Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, vezényel Oberfrank Péter.

A szakmai zsűri 15 gazda 18 kékfrankosát kóstolta meg, ezek közül jelölték ki azt a négyet, amelyből a
társadalmi zsűri kiválasztotta Sopron 2019-es borát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HORVÁTH FERENC

Iváncsics Zoltán 2017-es évjáratú barrique hordóban érlelt kékfrankosa lett Sopron 2019-es
bora. A minősítésen 15 gazda 18 nedűje szerepelt. Az önkormányzat nevében dr. Farkas Ciprián köszöntötte a résztvevőket, termelőket.
A hagyományoknak megfelelően idén is kiválasztották Sopron kékfrankosát. A 18 bort elsőként szakmai zsűri értékelte 100
pontos rendszerben. Az önkormányzat felkérésére a hegyközség és a borút egyesület szervezte és rendezte meg az évről
évre nagyobb presztízzsel bíró
versenyt a város legrégebbi vendéglátó helyén, a mai Gambrinus étteremben. Az eredeti

„szabályok” szerint a szakmai
zsűri a három legmagasabb
pontszámot elért bort juttatja
a társadalmi ítészek elé, azonban, mint azt az indokolásban
hallhattuk, magas minőségű
kékfrankosokat küldtek a gazdák – 2015–2018 közötti évjáratokat –, ezért, tekintettel a
minimális különbségre, négy
bor került a „döntőbe”. (Érdekesség, hogy – mint kiderült – az

elmúlt években háromszor is
nyertes Burckner Borászat az
idén nem indult a versenyen.)
A társadalmi zsűri nem a már
említett 100 pontos rendszerben bírált, hanem helyezési
számokat adott a boroknak, s
így alakult ki rendkívül szoros
versenyben a sorrend. Az első
helyen végzett Iváncsics Zoltán
2017-es kékfrankosa, másodikon
a Vincellér-ház kékfrankosa, a
harmadik és negyedik helyet
pedig a Lövér Pince 2016-os
kékfrankosai foglalták el. A szakmai állásfoglalás szerint az első
helyezett bor egyszerre tükrözi
a kékfrankos klasszikus értékeit,
ugyanakkor azokat az új stílusjegyeket is, amelyek a kékfrankos
megújulását jelenthetik.

Dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, képviselő az önkormányzat nevében köszöntötte a borverseny résztvevőit és
a soproni termelőket, kiemelve, hogy a szőlőtermesztés és
a borkultúra hagyomány és
egyben kultúra is. – A kékfrankos Sopron egyik szimbóluma,
a turizmus fontos vonzereje –
mondotta. – Ahogy időről időre
kultúránk megtartásáért is küzdeni kell, úgy kell a borászoknak is megharcolniuk a többi
borvidékkel.
Mint ismert, az év soproni
kékfrankosából az önkormányzat vásárol reprezentatív célokra, a palackokra pedig felkerülhet a „Sopron város kékfrankosa
– 2019” címke.

HOL JÁRUNK?

Március 20-i rejtvényünk megfejtése: Dukai Takách Judit emléktáblája –
Várkerület 63. Szerencsés megfejtőnk:
Grund Lajosné, Sopron, Mátyás király
utca. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.)
veheti át.

Dukai Takách Judit
emléktáblája
– Várkerület 63.

hazautazott szülőfalujába, a Vas megyei Dukára. Édesanyja halála után ismét visszatért Sopronba, itt nyelveket,
zenét és háztartási ismereteket tanult.
A költőnő rokonságban állt Berzsenyi
Dániellel, aki az 1815-ben írt Dukai Takách Judithoz címűt költeményében
fejtette ki a nők társadalmi és kulturális
egyenjogúsításáról a maga véleményét:
„Hogy a szelíden érző szépnemet/ Letiltva minden főbb pályáiról,/ Guzsalyra,

A Soproni Városszépítő Egyesület által 1990-ben állított bronz emléktábla tanúsága szerint ebben az 1770 körül épült, Várkerület 63. számú házban
élt 1833 és 1836 között Dukai Takách
(Takács) Judit (1795–1836), a felvilágosodás költőnője, aki Sopronban tanult, majd édesanyja betegségének
hírére megszakította tanulmányait és

Április 5., péntek 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Magashegyi Underground koncert
Április 5. 20 óra, Hangár Music Garden

Grunge Electric – Pótlópótló
Afterbanzáj
Április 5. 23.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Kárpátia koncert
Április 6., szombat 18.30, GYIK Rendezvényház

Jazz & Bor
Április 6. 19 óra, Liszt-központ
A házigazda Korényi János festőművész, restaurátor,
zenél a Lilienn és Kónyai Tibor duó, a bort a Bruckner
borászat biztosítja

Copy Con koncert
Április 6. 21 óra, Hangár Music Garden

Apacuka
Április 7., vasárnap 11 óra, GYIK Rendezvényház

Virágos Sopronért
Április 7. 17 óra, Ligneum látogatóközpont
Németh István plébános lelki egészség, lelki védelem
címmel tart előadást, míg Hárs Olivér a növények mindennapi csodáiról számol be. Közreműködik: Orbán
Júlia, valamint Horváth Sándor. A résztvevők a készlet
elejéig virághagymákat kapnak ajándékba.

Mítoszok, legendák

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést április 10-ig beküldik a
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron,
Liszt Ferenc utca 1.) portáján, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések

The Houdinis koncert

Április 7. 17 óra, Liszt-központ
A Pro Urbe-díjjal kitüntetett Sulyok Gabriella életműkiállítása április 27-ig, hétfő kivételével 10–18 óráig tekinthető meg

Szabadegyetemi előadás

tőre kárhoztatni szokta/ A férjfitörvény,
vajjon jól van-e?”.
Dukai Takách Judit 1815-ben Festetics
György meghívására részt vett a keszthelyi Helikon ünnepségeken, melyeknek ettől kezdve hosszú évekig állandó
szereplője volt, és itt több irodalmi díjat
is elnyert. A költőnő, aki Malvina néven
is jegyezte verseit, 1818-ban feleségül
ment Geöndötz Ferenc felsőpátyi földbirtokoshoz, majd annak halálát követően Ágfalván kötött házasságot Patthy
István ügyvéddel. A „barna hajú, őzike
tekintetű, picike szájú, hamvas őszibarack arcú leány”, aki „csupa poézis,
csupa illet, csupa édesség” fiatalon, egy
hirtelen jött tüdővészben hunyt el Sopronban. Hagyomány, hogy a polgárosult
nőideált megtestesítő költőnő, a „magyar Szapphó” emléktábláját minden év
májusában megkoszorúzzák a búcsúzó
líceumi diákok.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Április 9., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterem
Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztályának vezetője tart előadást Madártani kutatások a XX. században címmel

A szív kápolnája
Április 10., szerda 18 óra, Soproni TIT
Balla Ede Zsolt könyvbemutató előadása

Pálinkás (Pallavicini) Antal pere
Április 10. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Dr. Soós István előadása

Örökölt sors – Családi sebek és a
gyógyulás útjai
Április 10. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Orvos-Tóth Noémi előadása a Nyitott Akadémia
szervezésében

Tied a világ!
Április 10. 19 óra Soproni Petőfi Színház
Zenés társasjáték két részben. Húsz Illés-dal, egy
lakásavató buli – és mindig miénk lehet a világ!

Latin parti
Április 10. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Elemi kérdések
Megtekinthető: május 5-ig, Fabricius-ház
Molnár Mercédesz Dorisz kiállítása

Pigment

Elkezdődött a Csik Ferenc uszoda felújítása
Elkezdődött az épület felújítása, ezért vasárnap bezárt a
Csik Ferenc uszoda. A tervek szerint a sátorral fedett kinti
medencéket április 9-én, kedden 5.30-tól használhatják a
sportolók. A nyitva tartás és a belépőjegyek ára változat-

lan, az épület előtti parkolót viszont (az építési terület miatt) lezárják. Az autókkal a Lövér körút páratlan oldalán a
Deákkúti útig lehet megállni, illetve az uszoda felőli oldalon a Deákkúti úttól a Becht Rezső utcáig.

Megtekinthető: április 28-ig, hétfő–csütörtök 15–18
óra között, Torony Galéria
Németh Erika kiállítása

MÉDIAPARTNEREINK:
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Program készült az autós gondok enyhítésére

Árpád utcai parkoló
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A parkolóház
építésének megkezdéséig az
önkormányzat murvás parkolókat alakított ki az Árpád utcában. Hétfőtől fizetős
parkolóként működik
a terület.
Dr. Simon István alpolgármester a körzet önkormányzati képviselőinek – Pongráczné Várnai
Mária és Filep Márk –, valamint
a Sopron Holding Zrt. vezetőinek jelenlétében elmondta, a
soproniak dolgos, szorgalmas
emberek, nem ritka, hogy egy
családban akár 2 vagy 3 autó is
van. Ennek megfelelően a városban erős az autóhasználat, nagy
a forgalom, nagy az autósűrűség.
– A parkolási helyzet javítására parkolóprogramot dolgoztunk ki, amelyben elhatároztuk
az Árpád utcai parkolóház építését – folytatta az alpolgármester.
– A régészeti feltárást és a leletmentést követően szükségessé vált az alapozás áttervezése.

Dr. Simon István alpolgármester a körzet önkormányzati képviselőinek, valamint a Sopron Holding Zrt. vezetőinek jelenlétében nyitotta meg az ideiglenes
parkolót az Árpád utcában FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Ezt követően nyílt lehetőség a
kivitelező versenyegyeztetéssel
történő megtalálására. Addig is
ideiglenes parkolót alakítottunk
ki, 140 autó befogadására. A díjszabás a II. zóna szerint bruttó
315 forint/óra. A parkolóprogram többi eleme folyamatosan
valósul meg. A pláza és a patak
között az év második felére várhatóan elkészítünk egy 270 autó
befogadó képességű, alacsony

díjszabású parkolót. Az Aranyhegyen pedig egy 300 fős parkolót alakítunk ki az ottani gondok enyhítésére. A város sűrűn
lakott helyein, lakótelepeken,

egyéb helyszíneken is lépésről
lépésre folyamatosan bővítjük
a parkolókat. Az elmúlt évben
csak a Jereván lakótelepen 110
új parkolót építettünk.

A PARKOLÓHÁZ A Modern Városok Program keretében építik
meg a kettőszáz férőhelyes parkolóházat az Árpád utcában.
A létesítmény földszintjén önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeket is kialakítanak. Az összesen kettőezer négyzetméter alapterületű épület mellett mintegy négyezer négyzetméternyi zöldfelület is megújul.

Fiatal tehetségek támogatója
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Schilling János Alapítvány az elmúlt harminc
évben mindig hű maradt a fő célkitűzéséhez:
támogatja a Vas- és Villamosipari iskolába járó,
illetve ott végzett tehetséges villamosipari,
műszerész tanulókat. A három évtized alatt
102 tanulót díjaztak.
Idén lesz harminc éve, hogy
Horváth István elnök és segítői
létrehozták a Schilling János
Alapítványt az akkori nevén
Vas- és Villamosipari Szakképző
Iskola és Gimnáziumban. A jubileum alkalmával az elnök egy
közös utazást szervez, amelyen
– reményei szerint – minél több
egykori díjazott tanuló, a családtagjaik, illetve munkatársaik vesznek részt. (Az útra még
lehet jelentkezni, a részletek a
keretes írásunkban olvashatók).
– Az elmúlt három évtizedben összesen százkettő tanulót
tudtunk támogatni – mondta
Horváth István. – Olyannyira elszaladt az idő, hogy már apa–fia
díjazottunk is van. Innen jött az
ötlet, hogy találkozzunk és beszélgessünk egymással, érdeklődjünk, mi történt a másikkal.

Erre jó alkalom lehet a székesfehérvári szakmai út.
Az elnök kiemelte, a fő céljuk
ma is ugyanaz, mint
30 éve volt: anyagilag segíteni a
Vasvilla villamosipari, illetve
műszerész
diákjainak
tanulását.
Az első díjat az akkori
köztársasági
elnök adta át, és
35 ezer forint honoráriummal járt. Ez az összeg ma
százezer forint.
Horváth István, aki 35 éven
át volt a villanyszerelőket oktató tanárok szakfelügyelője, úgy
vélte: manapság ismét nagy a

kereslet a jól képzett
szakemberek iránt.
Az alapítvány –
amelyet az iskola is nagy
mértékben
támogat – a
maga eszközeivel szeretne ehhez hozzájárulni.

A Schilling János-díjra minden évben pályázik néhány kitűnő eredmény elért tanuló. A kitüntetés
jelentősége, elismertsége egyre növekedett az
elmúlt években.

Horváth István és a Schilling János-díj
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

SZAKMAI ÚT: Az egynapos tanulmányi út célpontja: Székesfehérvár. Ellátogatnak az Árpád szakképző iskolába, megtekintik a 115 éves erőművet, tisztelegnek a pákozdi emlékműnél,
felkeresik a Velencei-tavat. Jelentkezési határidő: április 7.,
e-mail-cím: titkarsag@vasvill.hu

Szívdobbanás
Horváth Ferenc jegyzete
Sopront már annyiféle jelzővel illették – a műemlékek városa, zöld Sopron, a szőlő és a bor városa, egyetemi város, családbarát, hogy csak néhányat említsek; szinte lehetetlen
újabbakat kitalálni. Nem véletlenül nem említettem,
hogy nemzeti sportváros is. Ennek az alapját az a
közel 80 egyesület, klub adja, amelyekben szinte mindenki, fiatalok és idősebbek, versenyszerűen sportolók, profik és amatőrök megtalálják kedvenc sportágukat. Nem túlzás leírni, Sopron egy igazi sportos város. Az itt
lakók éppúgy büszkék
„...Mert női kosárlaba kisdiákok sportereddacsapatunk – ki ne
ményeire, mint a feltudná már – ismét
nőttek sikereire. Nem
csodát tett, és bejuvéletlenül hangzik fel
tott Európa legjobb
rendre nagy közösségi
négy együttese közé.
eseményeken, labdaAz pedig egy újabb
rúgó-mérkőzéseken
csoda, hogy ismét
vagy kosármeccseSopron rendezheti a
ken, hogy „mindenki
soproni”. Igen, újra és
négyesdöntőt...”
újra megéljük a sport
közösséget összetartó és formáló szerepét. Ez még
akkor is így van, ha a legnépszerűbb sportág – a labdarúgás – most nem éppen a legszebb korszakát
éli városunkban, de a szurkolók bizakodnak, hogy
az új alapokra helyezett helyi foci ismét kinövi magát, s nincs messze az idő, amikor ismét megtelnek
a Káposztás utcai lelátók. Telt házért persze nem kell
messzire menni és évekig sóvárogni. Elég csak átsétálni az arénába, ahol gyakran minden hely foglalt,
ha a Sopron Basket lép pályára, igaz, elsősorban az
Euroliga mérkőzéseken. Minden bizonnyal így lesz
április 12–14. között a négyesdöntő összecsapásain
is. Mert női kosárlabdacsapatunk – ki ne tudná már
– ismét csodát tett, és bejutott Európa legjobb négy
együttese közé. Az pedig egy újabb csoda, hogy ismét Sopron rendezheti a négyesdöntőt. Ezzel városunk újra az európai érdeklődés homlokterébe kerül. Gondoljuk csak el! Olyan ez, mintha – mondjuk
– a Fradi kétszer egymás után bekerülne a Bajnokok
Ligája legjobb négy csapata közé, és egymás után
kétszer is Budapesten lenne a döntő. (Tudom, más
nagyságrend, és a BL-ben más a rendszer, de a példa talán érzékelteti az esemény súlyát és jelentőségét.) Számomra, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok soproni is így éli meg, felemelő érzés, hogy ezért az ügyért összefogott, némi túlzással
az egész ország. „Beszállt” a kormány, a szövetség
és Sopron városa. (Lásd Jutalom a Sopron Basket
kosárlabdacsapatának című írásunkat.) Nem kétséges, az összes kosárklub és a sportrajongók százezrei, millió is velünk, soproniakkal vannak most. Ezt a
Sopron Basketnek köszönhetjük, amely csapat az elmúlt évtizedekben változó névvel, más-más támogatókkal, de mindig ott volt az élvonalban. Hogy ez
mit követelt a gyakorlatban, mennyi munkát, erőfeszítést, taktikázást, arról Török Zoltán ügyvezető
tudna mesélni, mert tény, itthon közben nagy hírű
klubok tűntek el a semmiben, vagy süllyedtek egyre
lejjebb. Megőrizni az itthoni hegemóniát, és Európa
legjobb négy csapata közé kerülni egymás után kétszer is, bravúros teljesítmény. Köszönjük! Abban biztosak lehetünk, hogy a klub háttércsapata és segítőik
ismét kiváló rendezést produkálnak, a város pedig jó
házigazdája lesz a rangos európai sporteseménynek.
Az pedig már egy újabb csoda lenne, ha ismét döntőt játszanánk, hiszen az elődöntőben a világ egyik
legjobb csapata lesz az ellenfelünk. Csoda? Igen, az
lenne, de egy egész város, egy egész ország szíve
értük dobban majd azon az estén…

Jutalom a Sopron Basket kosárlabdacsapatának
A közgyűlés előtt rendkívüli ülést tartott a
képviselő-testület, amelynek első napirendi
pontja Szabó Jenő rendőrkapitány beszámolója volt. A felszólaló képviselők megköszönték a kapitányság munkáját, és egyetértettek
abban, hogy a belső migráció okozta többletfeladatokkal is jól birkózik meg a rendőrség.
A közgyűlés határozatot hozott az Euroliga Final Four megrendezésének 30 millió
forintos támogatásáról. A képviselők méltatták a kosaras lányok sikereit, Török Zol-

tán ügyvezető pedig megköszönte a város
által nyújtott támogatást. A közgyűlés további ötmillió forintot szavazott meg a csapatnak a Magyar Kupában elért első helyezésért. Dr. Fodor Tamás polgármester és dr.
Simon István alpolgármester külön is megköszönte, hogy a kosárlabdacsapat öregbíti a város hírnevét.
Két utca elnevezéséről is határoztak, a képviselők elfogadták a Medvehagyma és a Lakfalvi utcaneveket. A német nemzetiségi ál-

talános iskola szeptembertől több gyermeket vehet fel, mert az intézmény iránt évről
évre nő az érdeklődés.
A képviselők döntöttek a 2019-es közbeszerzési terv elfogadásáról is. A nagyobb léptékű
beruházások között első helyen szerepel a
Zichy–Meskó-palota műemléki felújításának
munkáira kiírandó pályázat. Ezt az eljárást
már áprilisban szeretnék elindítani. Májusra tervezik a Várkerület második ütemének,
valamint az Agyag utcai zajvédő fal harma-

dik ütemének felújítására vonatkozó közbeszerzés elindítását. Az Árpád utcai parkolóház, valamint a Selmeci utcai rendelőintézet
építésére júniusban kezdik meg a kivitelező
keresését. Megszépül majd a Hársfa sori tag
óvoda, és megpályáztatják a Százszorszép
Bölcsőde bővítését is. Nyílt közbeszerzési
eljárást írnak ki még tavasszal a Lenck-villába tervezett kiállítások kialakítására, valamint Sopron és hét Fertő-parti település
belterületi szúnyoggyérítésére.
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A közeljövőben újítják fel a padokat, utcabútorokat is

Virágba borul Sopron

2019. április 3.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Szép és virágos a város?
TÜRR TIBOR:
Sopron nekem minden pillanatában szép! Tetszik,
ahogy rendben vannak a
körforgalmak, nyaranta virágoznak a villanyoszlopokra kitett növények. Jó
látni, hogy van gazdája
a városnak.

SZIGETI KLÁRA:
Csodaszép látvány, és a
tavaszi kellemes érzést
még inkább fokozza, amikor kinyílnak a cseresznyefák. Hangulatos sétát lehet
tenni ilyenkor az Alsólövérekben vagy éppen a Lövér körúton.

HORVÁTH ERVIN:
A történelmi belváros, valamint a Várkerület a felújítás
után olyan szép és rendezett
lett, amely méltó egy olyan
városhoz, mint Sopron. A
turisták is szívesen jönnek,
és az itt élők is jobban érzik
magukat, ha szép a város!

A Sopron Holding munkatársai a kora tavaszi hónapokban végzik el a virágágyások gyomlálását, frissítését
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

A virágágyásokban, körforgalmakban április
végéig pompázik az ősszel kiültetett ötvenöt
különböző fajta árvácska, harmincféle tulipán,
valamint kétfajta nárcisz.
Az enyhe tél elmúltával, a tavasz
beköszöntével a Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divíziója már javában
végzi városunkban a zöldfelületek ápolását. A holding munkatársainak legfőbb tavaszi feladata a közterületi fák, cserjék

metszése, nyesése, a sövényaljak takarítása. Ezután következik a fák tavaszi lemosópermetezése, valamint a növények
műtrágyakiszórással történő
tápanyag-utánpótlása. Az már
városszerte látható, hogy a virág
ágyásokban, körforgalmakban

április végéig virágzik az ősszel
kiültetett ötvenöt különböző
fajta árvácska, harmincféle tulipán, valamint kétfajta nárcisz.
A Sopron Holdingnál megtudtuk azt is, hogy a kora tavaszi
hónapokban végzik el a virágágyások, rózsaágyások gyomlálását, frissítését. Az enyhe télnek
köszönhetően megfelelően haladtak a nyesési munkálatokkal, a napokban pedig már a
fűnyírást is elkezdhették. A város utcabútorainak, padjainak
felújítása szintén ebben az időszakban történik.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot meghirdető
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely

Juttatások:
• illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő
közalkalmazotti jogszabályok szerint

A pályázat tartalmazza:

• címe: 9400 Sopron, Trefort tér 11.

• szakmai önéletrajzot

• beosztás: intézményvezető

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése alapján:
„Nevelési–oktatási intézményben intézményvezetői megbízás feltételei:
• az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a Nkt. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség;
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”

A magasabb vezetői megbízás
kezdő és záró időpontja:
2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig

DR. VISI NOÉMI:
Szeretem a virágos Sopront,
és azt is, amikor sorra kinyílnak a közterületre kiültetett virágok. Azt is látom,
hogy folyamatosan szépül
a város, ennek személy szerint nagyon örülök.

Újra keresik a szép házakat!
A Soproni Városszépítő Egyesület idén is
meghirdeti pályázatát, amelyre az építészeti, városképi szempontból kiemelkedő
épületek nevezhetnek a Winkler Oszkár
emléktábla elnyeréséért. A megmérettetésen részt vehet az elmúlt év során műszakilag átadott, de legkésőbb ez év feb-

ruár végéig használatba vett épület. Javaslatot az épület pontos megnevezésével, az
épület tervezőjének és tulajdonosának nevével és elérhetőségével május 31-ig bárki tehet a Soproni Városszépítő Egyesület,
Sopron, Új utca 4. címre, az egyesület@sopronvarosszepito.t-online.hu e-mail-címre.

• egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

• neve: Trefort Téri Óvoda

A magasabb vezetői megbízás
betöltésének képesítési feltétele:

A közterületi munkák mellett
folyamatosan felmérik a játszóterek állapotát is. A szakemberek listát készítenek az elvégzendő feladatokról, az egyes megrongálódott vagy elhasznált
eszközöket javítják, szükség
esetén cserélik. Aktuális feladat még az is, hogy a homokozókat a parkgondozók felássák,
felfrissítsék.
A vizes létesítmények, azaz a
szökőkutak, a Deák téri folyóka
beüzemelés előtti karbantartási munkáival pedig külső céget
bíztak meg.

• iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot
• vezetésre vonatkozó szakmai programot
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A pályázat benyújtásával
kapcsolatos adatok:
• benyújtása: kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD lemezen Word formátumban
• ideje: A www.kozigallas.gov.hu honlapon
való megjelenéstől számított 30. nap éjfél
• címe: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője
• postacíme: 9401 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 30.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése,
tartalmi követelményei” dokumentum alapján
kell elkészíteni. További információ kérhető a
99/515–418 telefonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

›

TÁJÉKOZTATÓ

Tűzgyújtási
tilalom!

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
2019.04.01-től 2019.04.30-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: 13.00-tól 17.00-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen
és telefonon (tel.: 99/515–272)

RÖVIDEN

Az egész országban érvénybe léptek a tűzgyújtási tilalom idején esedékes korlátozások. A
száraz, gyakran szeles,
enyhe időben egyre
nő a száraz fűvel, gazzal, bozóttal borított
területeken a tűzesetek
száma, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal március
29-től ismét elrendelte a
tűzgyújtási tilalmat.
Amíg a korlátozás érvényes, addig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban,
valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a területeken található tűzrakó helyeket,
a vasút és közút menti fásításokat, valamint a
parlag- és gazégetést is.
Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát
emberi mulasztás okozza. Részletek: www.
erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu.

2019. április 3.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Tavaszi tárlat
A Soproni Képzőművészeti Társaság huszonhárom tagjának negyvenegy alkotása látható
a Várkerület Galériában az elmúlt hétvégén
megnyílt tavaszi tárlaton.
A munkák fő témája – az évszakhoz igazodva – az éledező természet, az üde zsongástól áthatott környezet. Mint azt Keresztény Richárd elnöktől lapunk
megtudta, a kiállításon a negyven aktív taggal működő társaság négy új csatlakozójának
képeit is bemutatták. A technikák változatosak: a fametszetek
mellett pasztell-, olaj-, akvarell

munkákat is láthat az érdeklődő.
Az elnök hozzátette: idén a tervek szerint tizenöt jelentősebb
kiállítást szeretnének megtartani helyben, illetve a meghívásoknak is eleget tesznek majd,
így az alkotók munkái eljutnak
például Győrbe és Kőszegre.
A tárlat április 12-ig, vasárnapig munkanapokon 15–17 óra
között tekinthető meg.

7

A művészet a világ
mulandóságáról szól

A Gáspárdy Sándor születésének 110. évfordulóján rendezett emlékesten kiállították a művész festményeit
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A megnyitón Jakabné Tóth Márta, a Soproni
Képzőművészeti Társaság alelnöke és Keresztény
Richárd elnök FOTÓ: NÉMETH PÉTER
KIÁLLÍTÁS A TORONYBAN
A Torony Galériában látható a Németh Erika szobrászművész egyéni kiállítása. Az esemény különlegessége az volt,
hogy a kiállítást Nagy Zsuka Ratkó József-díjas költő nyitotta meg, akinek Pigment című verseskötetéhez készültek a
kiállított művek.

›

RÖVIDEN

Új könyvesbolt gyerekeknek
Új könyvesbolt nyílt a Füredi sétányon. A soproni üzlet a
Pozsonyi Pagony könyvkiadó kilencedik üzlete az országban, a második Győr–Moson–Sopron megyében. A Pagony egy olyan gyerekkönyvesbolt, ahol rendszeres programokkal várják a kicsiket és szüleiket, és ahol a minőségi gyerek- és ifjúsági irodalom színe-java megtalálható.
A Pozsonyi Pagony 2001-ben indult három baráti házaspár ötletéből és összefogásából. Az elmúlt 17 évben ös�szesen több mint 500 gyerekkönyvet adtak ki, melyek a
legkisebbektől a kiskamaszokig terjedő korosztály számára nyújtanak bevezetést a könyvek világába.

PLUZSIK TAMÁS

Kamarakiállítással
egybekötött emlékestet rendezett a Soproni Képzőművészeti
Társaság Gáspárdy
Sándor (1909–1986)
festőművész születésének 110. évfordulója
alkalmából a Várkerület Galériában.
„Alkotásaim nem jeleznek széles terjedelmű látképeket. A
valóságnak rendszerint egy
kisebb részletét ábrázolom.
Olyanokat, amelyek érzelmileg közel állnak hozzám. A látványt minden alkotó egyéniségén átszűrve, átfogalmazva
közvetíti. Ki többet, ki kevesebbet mond róla, sajátos eszközeivel. Úgy vélem azonban, hogy

a tolmácsolásban, a gondolat
ébresztésben az érzelemnek
nagy a jelentősége.” – vallotta
Gáspárdy Sándor Székely Bertalan-díjas festőművész, a soproni
Képzőművészeti Munkacsoport egykori vezetője, megyei
rajz szakfelügyelő, a Deák téri
iskola rajztanára.
– Számomra rendkívül megható, hogy több mint harminc
évvel édesapám halála után
ilyen sokan eljöttek emlékezni
rá, ami egyúttal bizonyíték arra
is, hogy a képei még ma is megállják a helyüket – fogalmazott
a művész fia, Gáspárdy Tibor, a
Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kar Vizuális Karának
egyetemi docense, aki maga is
elismert festőművész. – Bevallom, nagy élmény számomra
a festményeit így együtt látni, nem mintha odahaza nem
lennének alkotásai, de most itt
megidéződött bennem a múlt.

Felrobbantották
a pamutipar soproni
fellegvárát

Tavaly ősszel hirdették meg
az önerős telefonhálózat-fejlesztést Sopronban és környékén, majd megkezdték a távbeszélő-állomások előszerelési munkálatait. A telefonra
várókat azonban nyugtalanítja, hogy a készü lékeket
eddig még nem kapták meg.
Megnyugtatásukra a távközlési igazgatóság arra kérte szerkesztőségünket, hogy közöljük
az olvasókkal: az előszerelésekkel mindössze elősegítik a
készülékek mielőbbi bekötését, ugyanis sokan ezt a lépést
már a telefon bekapcsolásának
tekintik. Tényleges bekapcsolásra azonban csak a távbeszélőközpontok üzembe helyezése, illetve bővítése után kerül
sor. A határidős befizetők legkésőbb ez év december végéig
telefont kapnak. (Soproni
Hírlap)

Három hónapi előkészület után
– a szakemberek ez idő alatt
mintegy 800 furatot készítettek – került sor a volt pamut
ipari fellegvár Lackner Kristóf
utcára néző épületblokkjának
robbantására. A művelethez
közel háromszáz kilogramm
robbanóanyagot használtak fel,
mellyel sikerült a nem éppen
egyszerű feladat megoldása,
hogy csak a megadott épület
dőljön össze, s a közvetlen szomszéd épen maradjon. A tervek
szerint az épület helyén benzinkút, a csarnokban kereskedelmi
központ lesz. (Soproni Hírlap)

1969
Textiles győzelem
Soproni Textiles Club –
Keszthelyi haladás 78:53. NB
II-es férfi kosárlabda-mérkőzés. A textilesek így kezdtek:
Varga F., Gábor Cs. – Palack

– Szlávik, Bendly. A cseresor:
Molnár, Laczi, Ternyik, Preiner.
Edző: Zombori István. Ötletesen,
lendületesen játszottak a soproniak. Különösen örvendetes
volt a fiatalok, Molnár Attila és
Laci József hétről hétre javuló
formája. A keszthelyi csapat a
kosárlabdasportban szokatlan,
helyenként kíméletlen játékkal
keltett visszatetszést. Az STC
kosárdobói: Palack 23, Szlávik
14, Bendly 13, Molnár 8, Gábor
6, Laczi 4, Varga F. és Ternyik
2–2. (Kisalföld)

1919
Soproni repülő
Bécsújhely fölött
A soproni propaganda népbiztosság szombaton egy
Szalay nevű soproni repülőt több katonával együtt
autón Fischamendbe küldött.
A katonák húszezer röpiratot vittek magukkal, amelyekben a magyar proletariátus az osztrák proletárokat a

az egykori kollégára Fejér Zoltán festőművész. – Gáspárdy
Sándor üzenete, hogy a művészet a világ mulandóságáról szól.

Gáspárdy Sándor festőművész munka közben

Minősítő koncert

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Telefonvárományosok
figyelem!

– Kedves, délceg mosolyával
arra biztatott bennünket, hogy
érdemes megküzdeni a múló
falu és a nyugati országrész vizuális kultúrájáért – emlékezett

proletárdiktatúrához való csatlakozásra szólítja fel. A soproni
katonák még szombaton este
megérkeztek Fischamnedbe,
majd onnan vasárnap délután
repülőgépen, amit egy bécsújhelyi pilóta vezetett, Bécsújhely
fölé repültek, és a röpiratok egy
részét leszórták a város utcáira.
Offenböck elvtársnál, Bécsújhely
polgármesterénél telefonon
érdeklődtünk a soproni repülők útja iránt. Kijelentése szerint a bécsújhelyi nép nagy lelkesedéssel fogadta a magyar
proletárok lelkesítő üzenetét, a
röpirat minden szava felejthetetlenül megmarad emlékezetükben. Nincs messze az az idő,
amikor Bécsújhely proletársága
egy úton halad majd a magyar
testvérekkel, és ez az út a cselekvés útja lesz. Offenböck elvtárs
megjegyezte még, hogy missziójának teljesítése után a repülőgép Bécs irányában folytatta
útját. (Soproni Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

A szórakoztató zenében kiemelt
arany, míg a koncert kategóriában arany minősítést ért
el a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar az elmúlt
vasárnap a Liszt-központban
megtartott minősítő tavaszi
hangversenyen.
Az Auth Henrik-díjas dr.
Friedr ich András karnagy elmondta: a fúvószene és a mazsorett szövetség tagjai ötévente kérhetik, hogy szakértő zsűri

bírálja el őket, értékelje a munkásságukat. – A mostani szép
szereplés azt is jelenti, hogy
a jövőben is részt vehetünk a
rangos nemzetközi fesztiválokon, eleget tehetünk a nívós felkéréseknek. A tagjaink kitettek
magukért! – emelte ki.
A Liszt Ferenc Kulturális Központban a lelkes közönség indulókat, barokk muzsikát, valamint magyar dalokat, filmzenéket hallhatott.

A Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar
D FOTÓ:
FOTÓ:
NÉMETH
NÉMETH
PÉTER
PÉTER
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Április 12–14-ig ismét Sopronban rendezik meg az Euroliga négyesdöntőjét

Veretlenül az alapszakaszban
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az már korábban eldőlt, hogy idén
megnyeri a bajnoki alapszakaszt
a Sopron Basket, a hétvégi győzelemmel pedig veretlenül zárta a
bajnokság első szakaszát a csapat.
A ZTE elleni találkozó első félidejében kiválóan kosárlabdáztak a vendégek, az első negyed
után négy ponttal vezettek, de
nagyszünetben is csak egyetlen
pont volt a soproniak előnye.
Innentől kezdve azonban nem
volt kétséges, melyik a jobb
csapat: az Iniguez tanítványok
védekezése nagyon feljavult.
Ennek köszönhetően a második
félidőben mindössze 14 pontot
tudott szerezni a Zalaegerszeg.
A végére kialakult a Sopronban
már-már szokásos, nagyarányú
különbség, a végeredmény: Sopron Basket – ZTE-NKK: 81–54.

– A pécsi meccshez hasonlóan lassan kezdtünk, a második
félidőben aztán már nehezen
tudta tartani a tempónkat az
amúgy kiválóan játszó vendégcsapat – összegzett Roberto Iniguez vezetőedző. –Nem szabad
elfelejteni, hogy a védekezésen
kell lennie a hangsúlynak, ez
fontos lecke a Final Fourra is.
Gratulálok a csapatomnak, nagy
eredmény, hogy veretlenül zártuk az alapszakaszt.
A Sopron Basket szerda este
6 órakor a Cegléd elleni mérkőzéssel kezdi meg a bajnoki
rájátszást.

A Sopron Basket legyőzte a ZTE csapatát is, szerda este már a rájátszást kezdik Fegyvernekyék
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A kosárlabda fővárosa
Idén április 12–14. között ismét Sopron lesz a női kosárlabda fővárosa, hiszen városunkban rendezik az Euroliga négyesdöntőjét.
– 2018-ban az azt megelőző évek rengeteg színvonalas tornájának rendezése ellenére egy teljesen ismeretlen és óriási kihívásokat jelentő terület volt számunkra a
négyesdöntő megszervezése – mondta la-

punknak P
 ados Noel, a Sopron Basket kommunikációs vezetője. – Jól vizsgáztunk, és
habár az idő ezúttal még szűkösebb, a tavaly már bizonyított stábunk idén is készen
áll arra, hogy a Final4-ra kilátogatók elé-

gedetten hagyják el az aréna területét április 14-én este.
Az elmúlt években folyamatosan megújuló Novomatic-aréna ezúttal is új arcát mutatja majd: a fő pálya és az Akadémiai Oktatóközpont terme közötti mobil falat elbontják, helyére egy átmeneti lelátó kerül.
Ennek köszönhetően a csarnok teljes befogadóképessége 3000 főre bővül.
A Sopron Basket Fan Shop különleges kínálattal, egyedi, Final4-os ajándéktárgyakkal,
többek között igényes pólókkal, hátizsák-

kal, poszterrel várja az érdeklődőket. Idén
is szurkolói zónák gondoskodnak majd arról, hogy tartalmasan teljen az idő a mérkőzéseken kívül is. Az aréna nyugati oldalán a
Fan Zone 1-ben játékos feladatokkal várják
a fiatalabb szurkolókat. A stadion felőli keleti oldalon kialakított Fan Zone 2-ben pedig a játékok mellett a sörsátor várja a drukkereket. Az aréna előtti parkolót a VIP vendégeknek tartják fent, itt lehet majd átvenni
az akkreditációkat és az előzetesen lefoglalt jegyeket is.

SKC: bravúr Fehérváron
Fantasztikus győzelmet aratott a Sopron KC
férfi kosárlabdacsapata. Sabáli Balázs együttese tartalékosan is ragyogóan játszott és
nagyarányú győzelemmel térhetett haza
Székesfehérvárról.
Nem a legjobb előjelekkel készült
az SKC a székesfehérvári fellépésre: Fuller csuklótörés, Dénes
Gábor talpproblémák miatt vált
ki a csapatból, szinte alig maradt
hadra fogható játékosa Sabáli
Balázsnak. Ráadásul az Alba
Fehérvár fantasztikusan szerepelt az Európa Kupában, pár
ponttal maradt csak le a négy
közé jutásról.
Ezek után senki sem számított arra, hogy állva hagyja ellenfelét az SKC: a Sabáli legénységben többen fantasztikus napot fogtak ki, egy negyed után

12, nagyszünetben pedig már 17
ponttal vezettek (25–42). Wesley
Gordon az összes játékpercet a
parkettán töltötte az első félidőben, Supola Zoltán pedig nyerőemberré lépett elő, lélektanilag
fontos pillanatokban talált be
volt csapatának.
A folytatásban sem lankadt az
SKC lendülete: Gordon mellett
Warner és Lemar is húsz pont
fölött dobott a meccs végéig.
A harmadik negyedben már 25
pont is volt a soproniak előnye,
amit hangosan üdvözölt a lelkes vendégpublikum. A meccs

végére két soproni játékos is
dupla-duplát ért el: Gordon 20
pontja mellé 12 lepattanót szerzett, Warner pedig 23 pontja
mellett kiosztott 10 gólpasszt. A
meccset végül nagy különbséggel nyerte meg a vendégcsapat,
a végeredmény: Alba Fehérvár
– Sopron KC: 65–87.
– Az egész szezonban nem láttam még ennyire koncentráltan
és fegyelmezetten játszani a csapatot – értékelt Sabáli Balázs vezetőedző. – Attól tartottam, hogy
mivel kevesen vagyunk, a szünet
után a fáradtság miatt csökken a
koncentráltság. Szerencsére rám
cáfolt a csapat, ilyen arányban is
megérdemelten győztünk, mindenki fantasztikusan játszott.
A Sopron KC szombaton 18
órától a Szeged elleni hazai mec�csel zárja az alapszakaszt.

Babos 106. a világranglistán
A hétfőn kiadott női teniszezők világranglistáján a soproni Babos Tímea egy helyet
rontva a 106., párosban pedig változatlanul a harmadik helyen áll. Babos Tímea az
ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntője
óta nem tudott nyerni párosban, legutóbb
a Miamiban zajló kemény pályás torna első

›

Kosárlabda
Április 6., szombat 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC
– Naturtex–
SZTE SZEDEÁK

fordulójában estek ki Kristina Mladenovic
csal. Babos számára egyesben a második
forduló jelentette a végállomást a floridai
viadalon.
A férfiaknál Fucsovics Márton egy helyet
rontva a 37. A vezető pozíciót továbbra is
a szerb Novak Djokovic foglalja el.

LELÁTÓ
Kispályás labdarúgás
Április 8., 10., 12., hétfő, szerda, péntek 18 óra,
Halász Miklós Sporttelep, tóparti sporttelep
Labdarúgó-bajnokság

Április 10.,
szerda 14.30, Halász
Miklós Sporttelep
Középiskolai kispályás
labdarúgó-bajnokság
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Két sikeres teremlabdarúgó tornát is tartottak a hétvégén városunkban

Hullámvölgyben csapataink?
PÁDER VILMOS

Az elmúlt
hétvégén ismét
csalódást
okoztak nagypályás
csapataink a bajnokságban, de a teremtornák feledtették a
rossz emlékeket.
Mély hullámvölgybe került az
SC Sopron megyei I. osztályú
labdarúgó együttese. A második hete tartó vesszőfutásnak
remélhetőleg rövid időn belül
megtalálja az okát a szakvezetés, mivel fontos mérkőzések
várnak a fiatalokra. A Beled
elleni találkozón szinte az
egész csapaton látszott, hogy
fejben elfáradt, sorra hozta a
rossz döntéseket, aminek eredménye a gyorsan „bekapott”
három gól. A társaság nyögvenyelősen küzdött az egész találkozó alatt, de az igazi megújulás, az átütő erő hiányzott, így
2–3 lett az eredmény. A hazai
pályán elszenvedett vereségből le kell vonni a következtetéseket, tovább kell lépni és
készülni a hétvégi Győr–Bácsa
elleni találkozóra.
A SFAC–Lipót találkozón beigazolódott a papírforma, de
az Anger réti legények kitettek
magukért. Harcos játékot mutatva ugyan 6–1-re kikaptak a listavezetőtől, de rúgtak egy gólt,
ami a bajnokságban 20 forduló
óta eddig csak három együttesnek sikerült.
Az SC Sopron U17-es és U19es csapata is legyőzte az Ajka
együttesét, így változatlanul
tartja vezető helyét a tabellán.
Az öregfiúk bajnokságban
az SC Sopron hazai pályán 1–1es döntetlent játszott a Kóny
együttesével. A hazaiak gólkirálya, Tikosi Gyula már a

Hazai pályán 2–3-ra kikapott a Beledtől az SC Sopron megyei I. osztályú csapata FOTÓ: NÉMETH PÉTER
nyolcadik percben vezetéshez
juttatta csapatát, de a gólt követően hamar megsérült, végül
hiányát megérezték társai.
A női futballisták 3–2-re nyertek a Pápa otthonában. Horváth
Gábor vezetőedző azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy most
is bizonyították tanítványai,
hogy helyén van a szívük.

SRSE teremtorna
Nyolc csapat, a Soproni Rendőrkapitányság, a Polgármesteri
Hivatal, a Soproni Rendészeti
SE, a Soproni Mentők, a Roto
Elzett, a GYSEV, a Paprét, valamint a Büntetésvégrehajtási
Intézet részvételével rendezte
meg hagyományos teremtornáját a Soproni Rendészeti SE.
Jó hangulatú, sportszerű mérkőzéseket játszottak a résztvevők.
Az egyik legizgalmasabb találkozó a III. helyért játszó Polgármesteri Hivatal és a Roto Elzett
között alakult ki. Már 3–0-ra

vezetett a Roto együttese, amikor turbó fokozatra kapcsolt a
hivatal gárdája Kovács Gábor
vezetésével. 3–2-es állásnál
mindent egy lapra tettek. Látványos, izgalmas véghajrát produkáltak, de az egyenlítés már
nem sikerült. A tornát a rendező
SRSE nyerte, a döntőbe fölényes
5–1-es győzelmet aratott a Paprét együttese felett. A gólkirály
Major Bálint lett a Roto csapatából (nyolc találattal), a legjobb
kapus pedig Polyák Dávid a Soproni Mentőktől.

Gábor a régi Viktória kispályás labdarúgócsapat alapítója
és oszlopos tagja volt. Nováki
Tamás, Horváth Csaba és Pájer

hirdettek győztest, a résztvevő
csapatok egy negyven centiméteres nagyságú emlékserleget kaptak.

Kozák Gábor emléktorna
A tragikus hirtelenséggel 28
éves korában elhunyt Kozák
Gáborra emlékeztek barátai,
játékostársai és tisztelői a hétvégén megrendezett teremtornán. 35 évvel ezelőtt, 1984-ben
egy téli teremtornán történt a
szörnyű baleset és vetett véget
egy 28 éves életerős angol–orosz
szakos tanár életének. Kozák

A Viktória aranycsapata – felső sor: Kozák Gábor, Nyikos István, Tóth Sándor,
Tremmel Teofil, guggolnak: Pájer László, Csontos János, Varga Lajos FOTÓ: ARCHÍV

Jó hangulatú emléktorna
Idén 12 csapat részvételével zajlott le a Molnár Csaba emléktorna. Az egykori kiváló kosárlabdázó tiszteletére az idei
évben is felnőtt amatőr tornát
rendeztek.
– A soproniak mellett mosonmagyaróvári, jánossomorjai csapat is érkezett, a Szlávik
vezetéknevűek csapatába pedig Körmendről is jöttek játékosok – mondta Wischy Péter,
főszervező. – Érdekesség, hogy
az utóbbi együttesben három
generáció képviseletében egyszerre 10 Szlávik vezetéknevű
kosaras szerepelt. Kiváló volt a
hangulat, sportszerű küzdelmeket láthattunk, és komoly ös�szeggel támogathattuk a Cseresznye sori gyermekotthont.
Az emléktornán idén az MCS
14 nevű csapat győzött, második helyen az All Star Bowling
végzett, a megosztott harmadik
helyezést pedig a Barátok és a
Sopron Ballerz együttese szerezte meg. Április 12–14-e között a
Soproni Sportiskola Kosárlabda
Akadémia az U12-es korosztálynak szervez Molnár Csaba nemzetközi emléktornát.

László több évtizede szervezi
a régi jó barát és játékostárs
emlékére kiírt teremtornát. Az
emléktorna végeztével nem
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Az egykori kiváló kosárlabdázó, Molnár Csaba emlékére rendezett tornán
12 csapat vett részt FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Babos Zsolt első helyezést ért el a XII. Szakma Sztár Fesztiválon

A legjobb faipari technikus
MADARÁSZ
RÉKA

Babos
Zsolt
– vagy
ahogy mindenki hívja: Joe – első helyezést ért el a Szakma Sztár versenyen
faipari technikus kategóriában. A fantasztikus eredménynek köszönhetően a handleros diák
mentesül a szakmai
vizsgák alól.
Idén is megszervezte a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) kibővítve az
Országos Szakmai Tanulmányi
Versennyel (OSZTV). Az országos
döntőt XII. Szakma Sztár Fesztivál néven a közelmúltban Budapesten tartották meg.

Babos Zsolt és a győztes hagyományos támlás szék
– 64 végzős faipari technikus tanuló jelentkezett idén a
Szakma Sztár versenyre – tudtuk meg Folcz Tóbiástól, a SSzC
Handler Nándor Szakképző

Biblioterápia
a Berzsenyiben

Iskolájának faipari szakoktatójától. – Nagy vízválasztó volt a
januári előválogató, ahonnan a
kilenc legügyesebb diák jutott
tovább a budapesti válogatóra.

A budapesti verseny résztvevőinek szóbeli és gyakorlati
feladatok megoldásával kellett
megmutatniuk, ki a legjobb jövőbeli szakmájában. A tét azért

is volt óriási, mert akik az írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyfeladatokat is legalább hatvan
százalékosra teljesítették, azoknak nem kell év végén szakmai
vizsgát tenniük. A Szakma Sztár
Fesztiválon a válogatóból a döntőbe jutott négy versenyző mérte össze a tudását.
– Két napunk volt egy hagyományos támlás szék elkészítésére, amelyhez a részben előkészített anyagokat helyben kaptuk,
a szerszámokat viszont mi vittük magunkkal – számolt be a
részletekről Joe. – Megkönnyebbültem, mert egyszerűnek éreztem a feladatot, amivel meg kellett birkóznunk. A szakmai zsűri
végül is különböző szempontok figyelembe vételével az én
munkámat találta a legjobbnak.
A bravúros eredmény hátterében rengeteg idő- és energiabefektetés áll: Joe két asztalos
társával két hónapig folyamatosan készült a versenyre az iskola
tanműhelyében Hauch Tamás
és Folcz Tóbiás faipari szakoktatók irányításával.

Ez történt Sopronban
130 évvel ezelőtt, 1889-ben
a soproni közgyűlés új városháza építése mellett döntött.
Hintrager Mór terveit találták
a legjobbnak.
105 évvel ezelőtt, 1914. március 22-én a Soproni Város
szépítő Egyesület elnökévé
Heimler Károly (1877–1954)
rendőrkapitányt választotta.

›

40 évvel ezelőtt, 1979-ben
hunyt el Fribourgban (Svájc)
a soproni születésű Pfeiffer
Miklós római katolikus pap,
egyházi író, pápai kamarás,
svájci magyar főlelkész.
A városi könyvtár internetes
oldalán (www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl
részleteket lapunk.

„Az ember nem
érezheti ros�szul magát minden
egyes másodpercben (...). A nevetéstől a rossz dolgok
nem lesznek ros�szabbak, ahogyan
a sírástól sem lesznek jobbak. Ez nem
azt jelenti, hogy az
embert nem érdekli
a veszteség. Csak
azt, hogy ember.”
Ransom Riggs (amerikai
író és filmrendező)

›

AJÁNLÓ

Ransom Riggs:
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei

Egy családi tragédia után
a 16 esztendős Jacob egy
távoli, Wales partjai közelében lévő szigetre kerül,
ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különös
gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott
hálótermeket és folyosókat, rájön, hogy az itt rejtegetett árvák többek
voltak különösnél. Lehet,
hogy jó okból zárták őket
el egy kietlen szigeten. És
valamiképpen – legyen ez
bármilyen valószínűtlen is
–talán még mindig élnek.

Különleges önismereti lehetőséget kaptak idén
a Berzsenyi Líceum diákjai: osztályfőnöki óra
keretében biblioterápiás fejlesztősorozaton
vehetnek részt. A foglalkozások célja a pályaorientációs döntések megkönnyítése.
emberben. Nem is annyira
maga a mű a fontos, hanem a
kiváltott katarzis, melynek hatására a résztvevők ki tudják adni
magukból, ami foglalkoztatja
őket. Az optimális csoportlétszám 10–12 fő. Négy–öt alkalom
után kezd el működni a csoportdinamika, ennyi idő kell ahhoz,
hogy a résztvevők meg tudjanak
nyílni. A csoport zárt, tehát nem
ülhet be bárki szabadon a foglalkozásokra. Mindenki maga
dönti el, hogy mennyit árul el
magáról. Csoporttitok nincs,
diszkréció viszont igen.
– Nem az a lényeg, hogy a diákok a legbelsőbb titkaikba avassák be a csoport tagjait – folytatta Vali. – Azt azonban érezniük
kell, hogy meghallgatom őket,
odafigyelek rájuk, és a többiek
is ugyanígy viszonyulnak hozzájuk. Az önismeretükben azáltal tudnak fejlődni, hogy az irodalmi élmény hatására eljutnak
magukban egyről a kettőre.

A HÉT MOTTÓJA:

Három generáció

MADARÁSZ RÉKA

A fejlesztő biblioterápia irodalmi olvasmányok felhasználásával növeli az önismeretet. A
problémákért nem kell messzire
menni: két kézzel kínálja az élet.
A Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium és Kollégium 9.c osztályának fele pályaorientációs céllal vesz részt fejlesztő foglalkozásokon.
– Biblioterapeutaként az a
feladatom, hogy megtaláljam
az adott csoport problémájára
leginkább reflektáló irodalmi
művet – mesélte Dani Valéria
informatikus–könyvtáros. – A
foglalkozások elején én magam
olvasom fel vagy az egész szöveget, vagy egy részét. Megvárom,
amíg kibontakozik egy beszélgetés. Az a cél, hogy a diákok – az
általános véleményformáláson
túljutva – a saját érzelmeikről
kezdjenek el beszélni.
A kiválasztott darabnak tehát ütősnek kell lennie, olyannak, ami elindít valamit az
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Immár hagyományőrző jelleggel ismét nagyszülők napját tartottak a Berzsenyi Líceumban.
Pénteken délután rengeteg érdeklődő gyűlt
össze a szívet melengető eseményen: szülők,
nagyszülők és persze az ötödikesek.
A Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium és Kollégium 2004-ben rendezte meg
először az elsősorban nagyszülőknek szóló programját, amelyet akkor még egy családpályázat részeként hívtak életre. Az
intézmény a rendezvény segítségével kíván a nagyszülőknek
alkalmat teremteni arra, hogy
iskolai keretek között találkozhassanak az unokáikkal. Rendkívül felemelő érzés, amikor az

egész család együtt van, különösen olyankor, ha a szülő és a
nagyszülő is a gimnáziumba járt.
– Azért választottuk a péntek délutánt, hogy a vidékről
érkező nagypapák és nagymamák családi körben tudják tölteni a hétvégét – tudtuk meg
Baráth Mónika igazgatóhelyettestől, aki a program kezdetén
köszöntötte az egybegyűlteket.
– Összesen 116 nagyszülő volt
jelen, rajtuk kívül a két ötödik

osztály tanulói, az ő osztályfőnökeik, szüleik, rokonaik és a leendő ötödikesek osztályfőnökei.
A köszöntő, majd Simon Attila iskolalelkész beszéde után az
iskolaismertető film segítségével hozták közelebb a Líceumot
a vendégekhez. Az iskolával kapcsolatos kérdéseket tartalmazó
totót rengetegen kitöltötték, az
első helyezett egy olyan nagymama lett, akinek a lánya is a
Berzsenyibe járt. Amíg a zsűri javított, az 5. A és B osztály tanulói
műsort adtak, majd eredményhirdetés következett. A rendezvény fénypontja a nagyszülők
köszöntése volt: az unokák apró
ajándékokkal lepték meg szeretteiket, majd üdítőzéssel és beszélgetéssel fejezték be a meghitt közös délutánt.

Az ország legjobbjai között
Sikeresen szerepeltek a Soproni Egyetem
Benedek-karának végzős óvodapedagógus-hallgatói a szarvasi országos szakmai
megmérettetésen. A tanítási verseny mellett ének-zenéből is vetélkedtek a diákok,

ezen a megmérettetésen végzett a harmadik helyen Gáti Nikolett, Szendőfi Sára
pedig a negyedik lett. Mind a két soproni
óvodapedagógus-hallgatót dr. Tauber Anna
készítette fel a szakmai versenyre.

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

Filmajánló:
Elrabolt világ

Sci-fi, Thriller
Egy évtized telt el azóta,
hogy az égből különös formájú űrhajók ereszkedtek a
Földre, és a bennük érkező lények leigázták a bolygót. De nem baj. Chicago
nyugodtabb, békésebb
hely lett azóta. A bűnözés
megszűnt, a munkanélküliség a nullához közelít, az emberi világot biztos kézzel kormányozzák
azok, akikkel az átlagpolgár nem is találkozik. Vagy
mindez hazugság?
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Pápai Márton dédapja házában praktizál

ELŐRETERVEZÉS!

Negyedik generációs ügyvéd
Ne zavarja, hogy ilyet nem
szokott mondani az autós
navigációja. Amikor megadja az úti célját, annak elérési alapfeltételeit, és kap
útiterveket, akkor Ön (mert
mindig Ön a főnök) előretervezést végez. Az egészsége
érdekében is lehet (nagyon
is érdemes) előre tervezni.
Az egészségvédelmi (betegség esetén a gyógyulási/ kezelési) tervezéshez is
az első lépés a honnan indulok. Milyen a helyzetem
most? Persze nem a lenyúlós, mindentmegmutatós

›

menedzserszűrési „elmegyekre”, hanem a korábbi és
jelen problémák és a családi háttér ismeretében személyre szabottan elvégzett
szakszerű állapotfelmérésre
gondolok. Ez már huszonéves kor táján indokolt, de
persze ha erről lecsúszott,
akkor most se késő. Ennek
alapján készíthető terv a mit
és hogyan tegyenre és minden más esetleges további
lépésre, kiegészítésre. Szóval... jó előretervezést és
boldog, hosszú életet!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 3–9.

Április 3.,
szerda

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Április 4.,
csütörtök

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Április 5.,
péntek

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Április 6.,
szombat

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Április 7.,
vasárnap

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Április 8.,
hétfő

PatikaPlus Határdomb
gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Április 9.,
kedd

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/505–472

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk éltető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Családjában a negyedik generációs ügyvéd dr. Pápai Márton. Az elismert jogász abban
a Medgyesy Schwartz család
címerével díszített Templom
utcai házban lakik és praktizál,
melyet több mint száz évvel
ezelőtt a dédapja építtetett.
– Anyai felmenőim szerint
két évszázadra visszamenőleg
tősgyökeres soproninak mondhatom magamat – mesélte
dr. Pápai Márton. – Schwartz
Miklós rőföskereskedő szépapám a csehországi Nichsdorfból települt Sopronba, és itt
1807-ben nyerte el a polgárjogot.
Fia, a hosszú és gazdag életutat
bejáró ükapám, id. Schwartz
Miklós volt az első ügyvéd a
családban. Bécsben tanult jogot,
majd az 1874-ben Sopronban
megszervezett ügyvédi kamarának három évtizeden át volt
az elnöke, ezt méltányolva kapta
meg a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, valamint „megyesi”
előnévvel a magyar nemességet

Dr. Pápai Márton FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
is. Évtizedekig volt a Soproni
Katolikus Konvent elnöke, amiért XIII. Leó pápa a Szent Gergely-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Sokat tett a Széchenyi
István által is szorgalmazott és
támogatott Soproni Kaszinó létrejöttéért. Jó barátok voltak id.
Storno Ferenccel, együtt küzdöttek a Tűztorony megmentéséért,
amikor a régi városháza lebontásakor annak elbontása is szóba

került. Legendás történet róla,
hogy az Esterházy uradalmat
képviselve egy londoni bírósági
tárgyalásra „zéró” angoltudással
utazott ki, amin a kollégái meg is
ütköztek, viszont a pert így is sikeresen végigtárgyalta – latinul.
– Dédapám után nagyapám,
Medgyesy László vette fel a
Medgyesy vezetéknevet – folytatta dr. Pápai Márton. – Kapuváron ő volt az utolsó főszolgabíró,

amiért később népbíróság elé
állították, de a lakosság határozottan kiállt mellette, ezért
felmentették. A háború után
ügyvédi irodát nyitott, mígnem 1957-ben megvonták az
engedélyét, mert egy politikai
perben bizonyította a védence
kényszervallatását. Ezt követően nehezen tudott elhelyezkedni, jobbára német és francia fordításokból élt. Az 1960as években ő is volt a Katolikus
Konvent elnöke, amit a hatalom
természetesen „nem díjazott”.
A város zenei életében aktívan
részt vett, a városi szimfonikus zenekarban hegedült, ahol
egyetemistaként édesapám
szintén hegedűs volt. Édesanyám is szerette volna folytatni a családi tradíciót, jelentkezett is a jogi egyetemre, de
maximális pontszáma ellenére,
politikai okokból, helyhiányra
hivatkozva nem vették fel.
– Édesapám családja a Balaton-felvidékről származik, apai
nagyapám földrajz–természetrajz szakon végzett a Pázmány
Péter Egyetemen. Botanika volt
a szakterülete, elismert vetőmagszakértőként dolgozott.
Apai nagymamám a Világ Igaza kitüntetésben részesült.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1971-ben született Budapesten. Édesanyja, néhai Medgyesy
Katalin okleveles faipari mérnök volt, kutatómérnöki állásból vonult nyugdíjba.
Édesapja okleveles faipari mérnök, mérnök–tanár, színházi rendező – drámatanár. Tizenkét évig tanított a Soproni Egyetemen, negyedik évada pedig a soproni
teátrum színházi klubja keretében állít színpadra kortárs darabokat. Felesége
könyvvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő. Mindkét gyermekük a
Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban tanul, Barnabás jövőre fog érettségizni,
Szofi pedig kisgimnazista.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 10-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.).
Március 20-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Tavaszi Napok. Szerencsés megfejtőnk: dr. Bakody Gyula (Sopron, Ady
Endre utca).
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A Clean Bandittel énekelt Ellie Goulding

VOLT-os kapcsolat
KÓCZÁN
BÁLINT

sarok
Milyen alkatra milyen ruha?
2025 MADARÁSZ RÉKA

Izgalmas
dal született Ellie
Goulding és a Clean
Bandit koprodukciójából. A brit szöszit
és a szintén szigetországi bandát az is
összekapcsolja, hogy
mindketten felléptek
már a soproni VOLT
Fesztiválon.
Ellie Gouldingot már jól ismerheti a magyar közönség. A csinos, szőke énekesnő elképesztő
hangulatú koncertet adott
korábban a VOLT Fesztiválon,
tavaly nyáron pedig Budapesten forgatta videoklipjét, a Close
To Me-t, ami azóta óriási siker. A
Love Me Like You Do vagy épp
a Burn előadója most a Grammy-díjas brit zenekarral, a Clean
Bandittel dolgozott együtt, a

Mindenki tudja, hogy a
belső értékek számítanak igazán, azonban a
külső megjelenés szerepét sem szabad lebecsülni. Mivel az első
három másodpercben
eldől, ki, mit gondol
rólunk, ne hagyjuk elveszni a kedvező első
benyomás lehetőségét!
Ellie Goulding
közös munka eredményeként
megszületett a Mama.
A szigetországi bandát is keveseknek kell bemutatni, hiszen
11 millió eladásszámú Rather Be
című kislemezével és a kétmillió példányban elkelt New Eyes
debütáló albumával egykettőre
világhírűvé vált, és szintén fellépett már a leghűségesebb városban. Második albumára olyan

világsztárokat sikerült megnyernie, mint Rita Ora, Demi Lovato
vagy Marina.
Az új track a banda első közös felvétele a brit énekesnő–
dalszerző Ellie Gouldinggal. A
„Mama” slágeres és modern
felvétel a Clean Bandit összetéveszthetetlen stílusjegyeivel,
amit Ellie jellegzetes hangszíne
koronáz meg.

A feltámadással lesz teljes
Hamarosan érkezik a Mörk új albumának második fele, amely a feltámadással lesz teljes.
Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei világú csapata, a Mörk egy rendkívül
izgalmas időszak közepén jár. A tavaly halottak napjára időzített The Death of Mörk
című lemez az elmúlás témáját járja körbe,
de a zenészek már az elején kilátásba helyezték a fellélegzést: a húsvéti feltámadás
idén náluk is bekövetkezik.

Öt új dalukban különleges és laza örömzenélés hallható. A lemez április 21-én, húsvétkor jelenik meg hivatalosan, a digitális formátum mellett ismét készül bakelit
is, az októberi sötét borító mellé most egy
világos márványdarab kerül majd. Élőben
ugyanezen a napon játssza majd végig a lemezt először a csapat az A38 Hajón a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Mindezek
előtt pedig folyatják majd a tavalyi szürreális meséjüket Zentai Márkék, amit a Doubt
című dalukhoz forgattak.
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Ha valaki az alkatához illő,
a színtípusának és a stílusának megfelelő öltözetben jelenik meg, valószínűleg harmonikus lesz
a látvány. Minden kornak
megvan a maga szépségideálja, a mostanié a szabályos homokóra. Nem mindenkit áldott meg az ég 90–
60–90-es méretekkel, de
az arányok megváltoztatásával közelebb kerülhetünk
az etalonhoz.
A nagy mellekkel, hangsúlyos derékkal, széles csípővel és erős combokkal rendelkező „homokórának” az
alak vonalát követő ruhák
állnak igazán jól. Alapszabály, hogy azt hangsúlyozzuk, ami előnyös. A magas

›

derék és a ceruzaszoknya
remek választás, mindent
kerülni kell azonban, ami
a nőies testalkatot még tovább kerekíti: a nagy dekorációkat, a fodrokat, a bő ruhákat. A teltebb hölgyeknek
tilos egy színbe öltözniük.
A háromszög testalkatúaknak szélesebb csípőjüket és combjaikat érdemes
keskenyíteniük, ezért alulra sötét színeket hordjanak.
A felsőtestet kiválóan lehet
optikailag szélesíteni egy
jól megválasztott mellén�nyel, puffos ujjal vagy széles
gallérral. A fordított háromszög alkatúaknál a fő feladat
a csípő szélesítése: tökéletes megoldás az oldalzseb,
a loknis és a harangszoknya. A vékony oszlop és a

tégla alkatnál a derék hiánya okozza az aránytalanságot. A „téglákon” sokat
segíthetnek a trükkös minták, a hosszú szabásvonalak és az íves kiegészítők,
az „oszlopokon” pedig jól
mutatnak a határozott szín
blokkok, a merész minták,
a szögletes szabásvonalak,
a ráncolások, a fodrok, az
A vonalú szoknya és a trapéznadrág. Az alma alkatúak túlzottan is kerek formáit szögletesebbé lehet varázsolni. Megfelelő öltözettel
a figyelmet az arcukra vagy
a dekoltázsukra terelhetik. Az önmagukban mintás anyagok, a sötét színek,
a mell alatti szabásvonal ragyogó külsőt kölcsönözhetnek nekik.

RÖVIDEN

Életigenlő zene
Új felvétellel jelentkezett Don Diablo, megérkezett a You’re Not Alone. A holland DJ–
producer–zeneszerző ezúttal Kiiarával közösen készített felvétellel lepte meg a közönséget. A trackhez egy videoklip is társul.

– Ez a dal akkor érinti meg a legtöbb embert,
amikor nagyon elveszettnek, magányosnak
érzi magát, és az élet értelmét keresi – írta
Diablo. A lemezlovas idén a Balaton Sound
felhozatalát is erősíti, így júliusban várhatóan
a magyar közönséget is elkápráztatja majd.

Meglepetéssel készül a Drawing

Intenzíven kezdte az évet a Drawing. A soproni formáció a sok fellépés mellett most pihenőt
tart, hogy aztán majd akusztikus dalokkal lepje
meg közönségét.
– Nem panaszkodhatunk, hiszen eddig sok helyre hívtak
minket idén – mesélték lelkesen a Drawing tagjai. – Az évet
egy szlovén koncerttel kezdtük, ami egy igazi hardcore buli
volt. Nagy köszönet a maribori közönségnek.
A soproni hardcore banda nemrég a pécsi Liz fesziválon is
emlékezetes koncertet adott. – Ezen a fesztiválon az itthoni kedvenc hardcore bandáinkkal léphettünk fel. Nagy
élmény volt. Március 15-én az Akela vendégeként szere-
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peltünk a Dürer Kertben. Ráadásul az a megtiszteltetés ért
minket hogy az Akela 19 éve jelentkező farsangján is zenélhettünk.
A helyi csapat most visszavonult a próbaterembe, ugyanis már készül a Sopron Zenél utcafesztiválra. A Drawing
akusztikus hangulatban ad majd elő több nótát is vendég
zenészekkel. – Ez számunkra egy új kihívás, örömmel próbálunk rá. Közben a legújabb Harcban élve című lemezünk
címadó dalára forgatunk egy klipet a már meglévő rögbiinduló-videó mellé – mondták a Drawing tagjai.
A zenekar egyébként idén ismét fellép a VOLT Fesztiválon,
szeptembertől pedig az Akelával turnézik országszerte, de
önálló külföldi bulik is szerepelnek a tervek között.
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