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Letették az alapkövet

Letették az épülő Csik Ferenc uszoda alapkövét, átadták a sátorral fedett új szabadtéri medencéket,
amelyeket már birtokba is vettek a sportolók. A mintegy 14 milliárd forintos fejlesztés kormányzati
támogatásból valósul meg. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Mítoszok, legendák
Takarítottak
a Deák téren

5

Civil kezdeményezésre takarított mintegy 20
szülő, gyerekekkel közösen a Deák téri játszótér környékén – az akciót felkarolta Filep Márk,
a körzet önkormányzati képviselője is.

Megnyílt Sulyok Gabriella életmű-kiállítása 7

Séta az elfogadásért

Az autizmus világnapján rendezte meg az Autitok Szülőklub hagyományos kék sétáját az elfogadás, az elkötelezettség és a szemléletformálás jegyében. A jeles nap alkalmából a Tűztorony is kék
fényben pompázott. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Vigyázzunk
a kicsikre!
Nincs rossz gyermek,
csak eleven – vallja
Dalia Dávid soproni elsősegélynyújtó oktató. Tapasztalatai szerint egyre több szülő felismeri: akár életet
is menthet, ha elvégez
egy kifejezetten gyerekekre specializálódott
elsősegélynyújtó tanfolyamot. Egy hirtelen
kialakult probléma esetén ugyanis rengeteg
múlik az első néhány
percen, amíg a mentők
megérkeznek.
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Újra nálunk
Rita Ora
Rita Ora idén ismét hazánkban ad
koncertet, méghozzá az EFOTT
fesztiválon. A koszovói származású
brit szépség pár hete új videoklippel rukkolt elő: Only Want You
című dalát egy csodálatos filmen vitte vászonra. A videóban Rita Ora a benne élő
kettősséget mutatja meg,
hiszen a sztárság sem
mindig csak csillogás.
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Elek Szilveszter hisz abban, hogy a régi magyar könyveknek lelkük van

A könyvritkaságok éltetik
KÖVES ANDREA

17–18. századi könyvritkaságok sorakoznak
a Sopronban élő Elek
Szilveszter lakásának polcain. A 25 éves
fiatalember semmihez sem hasonlítható
kalandnak éli meg a
könyves kincsek utáni
„vadászatot”.
– Nagypapám nagy könyvgyűjtő–olvasó: óriási a könyvtára, ebbe nőttem bele gyerekként – mesélte Elek Szilveszter.
– Eleinte csak csodáltam a végtelen sok könyvet, óriási élmény
volt, amikor általános iskolás
koromban kezembe is vehettem
egy-egy példányt. A 19. századi
kötetek nyelvezete lenyűgözött, egészen más világot idéztek fel számomra. Faltam a régi
kalandos, történelmi könyveket, a felfedezésekről szóló írások teljesen magukkal ragadtak.
A középiskolában a figyelmem
kicsit elterelődött a könyvekről,

›

Elek Szilveszter folyamatosan kutatja a nyomtatott kincseket
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

aztán szombathelyi egyetemistaként ismét visszataláltam a
„könyves” útra.
Szilveszter ekkor újságíróként
dolgozott a tanulás mellett, a
szabadidejét pedig az antikváriumokban töltötte. Amen�nyit tudott, „lecsípett” az étkezésre szánt pénzből, a megspórolt összegből a könyvtárát
gazdagította. Akkoriban már

az 1800-as években megjelent
kötetek vonzották. Nagy fordulatot jelentett a szenvedélyében, amikor menyasszonyával
először felkereste a budapesti
nagy antikváriumokat, és sorra
fedezte fel az addig elérhetetlennek tűnő 1800-as, sőt 1700as évekből származó könyvritkaságokat. Azóta bújja az online antikváriumok kínálatát,

a különböző könyves aukciók
oldalait, melynek eredményeképpen sorra érkeznek hozzá a
becses, elsősorban magyar nyelvű darabok. Nem csupán nagy
szeretettel, tisztelettel bánik
az értékes kötetekkel, hanem
mindegyiknek felkutatja a történetét, sőt mindegyik köré kerít egy kis legendát is. A családja
tagjai pedig alig várják az újabb

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Készül a húsvéti ünnepekre?
GARAMI IMRÉNÉ:
Nagy család a miénk, ez pedig feladatot is ad. Már korábban elkezdjük a tojások
megfestését, hiszen szeretném meglepni a tizennyolc
unokámat és dédunokámat.

OLÁH FERENCNÉ:
Munka mellett készülök
az ünnepekre: takarítás és
rendrakás lesz. Három gyermekemmel és egy unokámmal várjuk a húsvétot, ajándékozunk és közös összejövetelt is tartunk.

SIMON KATALIN:
Az ünnepi asztalra hagyományosan sonka kerül, ezt
már jó előre beszereztük. A
torma pedig a kertben nő. A
húsvéttal egyúttal a tavaszra is ráhangolódunk.

SZATMÁRI ANDRÁS:
A kisfiam nagyon várja már
az ünnepeket, ajándékot is
hoz majd a nyuszi. A húsvéthétfő az elmaradhatatlan locsolás napja, ilyenkor közösen keressük fel a
hölgyismerősöket.

és újabb, szűk körben megtartott könyvbemutatót.
Legutóbbi szerzeménye egy
900 oldalas, magyar nyelvű,
1689-ben nyomtatott könyvritkaság, amelynek szerzője
Landovics István, aki Sopronban és környékén is tevékenykedett hitszónokként. Különös
eszmei értéke van a Gályarab
című első kiadású francia kötetnek, amely az 1767-es évből
származik. A színdarabot a kor
forrongó politikai körülményei
ihlették, így az első nyomtatás
után a kötetet betiltották. Napjainkban már alig-alig lelhető fel
belőle példány világszerte. Különleges az 1637-ban nyomtatott
füzet is, amely azt dolgozza fel,
hogy a Sopronban királlyá koronázott III. Ferdinánd milyen
kalandos úton került a trónra.
Elek Szilveszter hisz abban, hogy a régi magyar nyelvű könyveknek igazi lelkük,
üzenetük van: gyökereinkig
nyúlnak vissza, amelyet kötelességünk óvni, mert a hagyományok, a múlt értékeinek ápolása nélkül talajvesztetté válhat
egy nemzet.

›

RÖVIDEN

Fraknói kiállítás
300 évig gyűjtetett – 3
nap alatt elveszett címmel nyílt időszakos kiállítás Fraknó várában
a történelmi Esterházy
család kincseiről és a
száz évvel ezelőtti eseményekről. A tárlat a tanácsköztársaság korára,
elsősorban 1919. április
elsejére emlékezik. Az
október 31-ig látható
kiállítás képeken és infografikákon idézi meg
a korszakot, bemutatja a
magántulajdonban lévő
műkincsek lefoglalási,
„szocializálási” gyakorlatát, de látható a fraknói kincs néven ismert
gyűjtemény több jelentős és ismert darabja is.

Kezdődnek a nagyheti szertartások
SZENT MARGIT-TEMPLOM: csütörtök: 18 óra, püspöki szentmise, utána
20.30-ig csendes virrasztás, péntek: 14.30 keresztút, 15 óra nagypénteki
püspöki szertartás, szombat: 8–18 óra között a szentsír látogatása, 20 óra
vigília, utána feltámadási körmenet. Vasárnap 8 óra és 9.30 szentmise, 11
óra püspöki szentmise. Hétfő: 8 óra, 9.30, 11 óra szentmise.
SZENT MIHÁLY-TEMPLOM: a felújítás ideje alatt nincs szentmise.
SZENT ORSOLYA-TEMPLOM: csütörtök: 18 óra szentmise és virrasztás,
péntek: 15 óra keresztút és szertartás, szombat: 21 óra vigília és körmenet, vasárnap, hétfő: 10.30 szentmise.
SZENT GYÖRGY-TEMPLOM: csütörtök: 18 óra szentmise. Szombat: 18 óra
vigília és alleluja szentmise. Vasárnap, hétfő: 9 óra és 19.30 szentmise.
SZENT IMRE-TEMPLOM: csütörtök: 18 óra az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise és virrasztás. Péntek: 15 óra az úr szenvedésének ünneplése, szombat: 20 óra vigília. Vasárnap 9 és 18 óra szentmise, 10.30 családos szentmise. Hétfő: 9 és 18 óra szentmise.
JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM: péntek: 19 óra keresztút. Vasárnap, hétfő: 7.30
szentmise.
SZENT ISTVÁN-TEMPLOM: csütörtök: 19 óra szentmise, péntek: 15 óra
nagypénteki szertartások, 20 óra keresztút, szombat: 20 óra húsvéti vigília
és feltámadási körmenet, vasárnap, hétfő: 8.30, 10 óra, 19 óra szentmise.
SZENTLÉLEK-TEMPLOM: csütörtök: 18 óra szentmise, péntek: 14.30 keresztút, 15 óra szertartás. Vasárnap, hétfő: 9.30, 11.30, 18 óra szentmise.
KERTVÁROSI TEMPLOM: csütörtök: 18 óra szentmise, péntek: 17 óra keresztút és szertartás, szombat: 20 óra szentmise, majd körmenet, vasárnap: 10 óra szentmise, hétfő: 10 óra szentmise és szentségimádás, 18 óra
szentmise.

DOMONKOS TEMPLOM: hétfő, kedd, szerda: 17.30 nagyheti lelkigyakorlatos beszédsorozat, az előadó: Martos Levente Balázs, aki a pápai biblikus
társaság tagja. Csütörtök: 7–11-ig gyóntatás, 8 órakor énekes zsolozsma,
18.30 szentmise. Péntek: 7–12-ig gyóntatás, 8 órakor énekes zsolozsma,
14 óra keresztút, 15 óra, nagypénteki szertartás. Szombat: 7–12-ig gyóntatás, 8 órakor énekes zsolozsma, 20 óra húsvéti vigília. Vasárnap és hétfő: 7 óra, 8.30, 10 óra, 11.30, 16 óra szentmise. Ételszentelést vasárnap a 7
órai és a 8.30-as szentmisén tartanak.
BENCÉS TEMPLOM: nem lesznek szertartások.
EVANGÉLIKUS TEMPLOM: csütörtök: 10 óra istentisztelet a gyerekeknek
a gyülekezeti házban, 17 óra magyar és német nyelvű istentisztelet úrvacsorával. Péntek: 8 és 10 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet, 9 óra
német nyelvű istentisztelet úrvacsorával, 18 óra magyar nyelvű passióolvasás csatlakozó úrvacsorával. Szombat: 14 óra német, 15 óra magyar nyelvű istentisztelet a kápolnában. Vasárnap: reggel 5 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet, 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor pedig német nyelven
istentisztelet úrvacsorával és áldozati gyűjtéssel. 15 óra úrvacsorás istentisztelet Sopron–Balfon. Hétfő: 8 és 10 óra magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet csatlakozó úrvacsorával.
SOPRONBÁNFALVI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: csütörtök: 18 óra asztal
körüli úrvacsora, péntek: 15 óra istentisztelet, vasárnap: 10.30 családi istentisztelet. A három napon az istentiszteleteket magyar és német nyelven tartják meg.
REFORMÁTUS TEMPLOM: csütörtök: 18 óra istentisztelet, péntek: 10 és
18 óra istentisztelet úrvacsoravétellel, szombat: 18 óra istentisztelet, vasárnap és hétfő: 10 óra istentisztelet.
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Sopronért
emlékérmesek
2018
SCHNEIDER ISTVÁN:
aranykoszorús
órásmester

Az órásmesterség hagyományainak őrzése, a városi
kisiparosok és kézművesek
érdekképviselete során elért szakmai sikereinek elismerése, a városképhez tartozó köztéri órák felállítása
és üzemeltetése elismeréseként Sopronért Emlékéremben részesült Schneider István aranykoszorús
órásmester.
SZAKÁLY LÁSZLÓ:
nyugalmazott
szakoktató

A soproni vendéglátásban végzett több évtizedes aktív munkásságának
elismeréseként, a vendéglátó képzésben oktatóként
elért országos és nemzetközi sikereiért Sopronért
Emlékérmet kapott Szakály László nyugalmazott
szakoktató.
TÁP FERENC:
grappling világbajnok

A cselgáncssportban szerzett bajnoki címeinek, valamint az egyik legkeményebb küzdősportban, a
grapplingben idén elért
világbajnoki címének elismeréseként Sopronért Emlékérmet vett át Táp Ferenc
grappling világbajnok.
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Kezdődhetnek a bölcsődefejlesztések
Összesen 10,5 milliárd forintos keret
összeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében – mondta Rákossy Balázs európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkár.
A kormány célja a fejlesztésekkel, hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek – közölte az államtitkár.

– A legfontosabb, hogy a lehető legjobb
körülményeket teremtsük meg a gyermekek számára, emellett a fejlesztések a gyermekvállalás feltételeinek javítását és a kisgyermeket nevelő szülők elhelyezkedésének elősegítését is szolgálják – emelte ki
Rákossy Balázs.
A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
című, kilenc megye és nyolc megyei jogú város területét érintő két pályázat keretösszege közel 10,5 milliárd forint, amelyre az önkormányzatok mellett egyházi fenntartók,
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok és az önkormányzati

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

többségi tulajdonban lévő vállalkozások
pályázhatnak. A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését támogatja, új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási
formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával, illetve
egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez. Ezek a pályázatok is elemei a kormány mintegy százmilliárd forintos
bölcsőde- és óvodafejlesztési programjának.
Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a családvédelmi

akcióterv nyújtotta új lehetőségek soha nem
látott mozgásteret jelentenek a gyermeket
vállaló fiataloknak. Mint arról beszámoltunk,
a hétpontos akcióterv négy pontja – a babaváró támogatás, a csok bővítése, a jelzáloghitel-elengedés körének kiterjesztése és
mértékének bővülése, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása – július
1-jén lép hatályba. A bölcsődei rendszer fejlesztése folyamatos, a további két ponthoz,
a nagyszülői gyedhez és a négygyermekes
édesanyák szja-mentességéhez pedig még
szükség lesz az Országgyűlés döntésére az
őszi ülésszakban.

Az autizmus világnapján kék színbe öltözött a Tűztorony

Séta az elfogadásért

Várják az 1%-os
felajánlásokat
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Soproni Erzsébet Kórházért
Alapítvány a bevételeiből a gyógyításhoz szükséges eszközök
fejlesztését, valamint a szakdolgozók képzését segíti. A lakosság is támogathatja munkáját, például az adó 1 százalékának a felajánlásával.
A 2003-ban alapított Soproni
Erzsébet Kórházért Alapítvány bevételeit jótékonysági
felajánlások, céges adományok és a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyó támogatások teszik ki. Az
alapítvány céljai között szerepel az egészségvédelem, az
egészségfejlesztés, továbbá
műszerek, eszközök és gépek
beszerzése. – Civil szervezetünk közreműködésében
az elmúlt időszakban több
értékes, a gyógyítást segítő
eszközt adományoztunk –
mondta a Soproni Témának dr. Komornoki László, az
alapítvány elnöke. – A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést is.

Alapítványunk rendszeresen
segíti országos jelentőségű
konferenciák és szakdolgozói
értekezletek megrendezését.
Nagy jelentősége van az
alapítvány munkájának a
kórház működésében, hiszen
olyan területeket támogat,
melyek egyrészről az orvosi
munkavégzés feltételeit javítják, másrészről pedig a betegek elégedettségét növelik.
– Kitűzött céljaink között
szerepel az ápolási feltételek, a diagnosztikai szolgáltatások, a koraszülött-ellátás,
valamint az aneszteziológiai és műtéti tevékenység eszközhátterének fejlesztése. Az
alapítvány közhasznú, hiszen
tevékenységei között közfeladat is szerepel – zárta dr. Komornoki László.

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány továbbra is várja az adó 1 %-ok felajánlását. Adószámuk: 18980749-1-08,
bankszámlaszámuk: 17600011-00004530-00200004.

Az autizmus világnapján Sopronban is kék lufikat engedtek a magasba FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MADARÁSZ RÉKA

Az autizmus világnapján rendezte meg az
Autitok Szülőklub hagyományos kék sétáját az
elfogadás, az elkötelezettség és a szemléletformálás jegyében. A jeles nap alkalmából a
Tűztorony is kék fényben pompázott.
„Ha sírsz azért, mert lemegy a
nap, nem látod a csillagok fényességét” – ezzel a mondattal vezették be a Macskakő Gyermekmúzeum SNI-s (speciális nevelési
igényű) fiatalokból álló zene- és
művészetterápiás csoportjának
műsorát, ami az autizmus világnapi sétát zárta. Az idézet tökéletesen összefoglalja a rendezvény

Együtt a színpadon

lényegét: felhívni a figyelmet a
másságban rejlő értékekre. 2007.
december 18. óta emlékezünk
meg április 2-án az autizmussal
élőkről. A spektrumzavar világszerte tízmilliókat érint, hazánkban közel százezer embert. Ami
egy vak számára a bot, egy mozgássérültnek a kerekes szék, az
egy autizmussal élő számára

Tematikus hetet tartottak
a Horváth József Alapfokú
Művészeti Iskolában. Ennek
keretében rendezték meg
múlt hétfőn és kedden a
XII. Kamarazene Fesztivált.
Szerdán a szolfézs
csoportoknak hangszerexpedíciót szerveztek.
A Liszt-központban
emlékeztek meg az
intézmény névadójáról,
Horváth Józsefről. Az esten
a Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekar kíséretével a
zeneiskola növendékei
(felvételünkön) léptek
fel. Vezényelt: Oberfrank
Péter. A hetet a GYIK
Rendezvényházban a szolfézs
csoportok kórusnapja zárta.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

az elfogadás – ezért is lényeges,
hogy együttérzéssel forduljunk
feléjük, és amivel csak tudjuk,
könnyítsük meg az életüket a
mai, olykor lelketlennek tűnő
viszonyok között.
– Ötödik alkalommal rendezzük meg Sopronban a kék sétát,
amely minden országban az
autizmussal élők befogadására szólít fel. Érdemes ilyenkor
magunkba nézni: mennyire
felelünk meg ennek az elvárásnak – mondta dr. Farkas Ciprián tanácsnok, aki Sopron város
nevében köszöntötte az egybegyűlteket. – A gyereknevelés
egyébként is egy sajátos sport,
azok pedig, akik autizmussal élő

vagy Asperger-szindrómás gyermeket nevelnek, külön missziót
teljesítenek. Az autizmus nem
betegség, hanem a létezés egy
sajátos formája. Ezekben a gyerekekben óriási lehetőség rejlik, a szülők feladata, hogy ezt
a fantasztikus világot kihozzák belőlük.
A köszöntő után Gőgh Zoltán adományt nyújtott át a
Krav Maga SC Sopron nevében
az Autitok Szülőklubnak. A kék
ruhadarabokat viselő résztvevők lufikkal és zászlókkal sétáltak végig a Várkerületen, majd
az SNI-s fiatalok rendkívül megható műsora után a rendezvény
a lufik felengedésével zárult.

Hétköznapi
hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt
szélesíteni kívánjuk újabb
és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan
embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük
élő emberek szeretetét,

tiszteletét. Lehet ő egy
nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív
tagja. Szóval bárki, akire
felnéznek olvasóink! Ha
ismernek ilyen embert a
környezetükben, írják meg
nekünk, hogy ki ő, hogy
érhetjük el, és hogy miért
olvasnának róla örömmel
a Soproni Témában!

Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu
e-mail-címre várjuk!
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Tóth Antal utca: már működnek az új, LED-es lámpák

Korszerű világítás

2019. április 10.

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

Pálinkás (Pallavicini) Antal pere
Április 10. 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Dr. Soós István előadása

Tied a világ!
Április 10. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Húsz Illés-dal, egy lakásavató buli
További előadások: április 11. 15 és 19 óra, április 13.
19 óra, április 15. 12 és 15 óra, április 16. 12 óra

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

Latin parti
Április 10. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Felolvasó maraton
Április 11., csütörtök 8 óra, GYIK Rendezvényház

Húsvéti ügyes kezek foglalkozás
Április 11. 15.30, Széchenyi István Városi Könyvtár

Arc-Poétika
Április 11. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Színek, mesék, modernizmus – Búzás Tünde festőművész kiállításának megnyitója

Tizenegy új lámpaoszlopot telepítettek az út mellé – tudtuk meg a sajtótájékoztatón, amelyen részt vett
dr. Simon István alpolgármester és Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sarkady Sándor versmondó nap
Április 12., péntek 9 óra, GYIK Rendezvényház

Pöttyöző
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Teljesen megújult a közvilágítás a Tóth Antal
utcában 1 kilométer hosszan. Biztonságosabban lehet elérni az iskolát, a játszóteret, illetve
a lakóparkot is úton, járdán és kerékpárúton.
– A soproniak szorgalmának és
az önkormányzat hozzáállásának köszönhetően folyamatosan fejlődik a város, új létesítmények épülnek – mondta

dr. Simon István alpolgármester hétfőn (április 8-án) a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. – Megújulnak a járdák, az
utak, kerékpárutak. Folyamatos

a játszóterek, a parkok gondozása. Virágok borítják a várost.
Ott, ahol nem teljes a közmű
ellátottság, a lakosság igényeinek megfelelően lépésről
lépésre pótoljuk a hiányosságokat. Jó példa erre a Tóth
Antal utca: lakossági megkeresésre, Mágel Ágost önkormányzati képviselő közbenjárására készült el a lámpák
és az oszlopok cseréje – a mai
kor igényeinek megfelelően, a

legmodernebb LED-es technikával. Ezáltal javult az itt élők
biztonságérzete is.
Mágel Ágost hozzátette, tizenegy új lámpaoszlopot telepítettek az út mellé, így a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságosabban közlekedhetnek.
A kivitelezés költsége bruttó tizenöt millió forint volt, amelyet
az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezett a lakosság biztonságának javításáért.

Vigyázzunk a kicsikre!
KÖVES ANDREA

Nincs
rossz
gyermek, csak
eleven – vallja Dalia
Dávid soproni elsősegélynyújtó oktató.
Tapasztalatai szerint egyre több szülő
felismeri: akár életet is menthet, ha
elvégez egy gyerekekre specializálódott elsősegélynyújtó
tanfolyamot.
– Két gyermek apukájaként még
jobban látom én is, hogy men�nyi váratlan veszélyhelyzet leselkedhet a kicsikre – mesélte Dalia
Dávid. – Egy hirtelen kialakult,
akár életveszélyes probléma esetén az első néhány percen, amíg
a mentők megérkeznek, rengeteg múlik. Az elsősegélynyújtó
tanfolyamainknak az a lényege,
hogy átadjunk a szülőknek egy
olyan útravalót, amelynek a birtokában nem tehetetlenül várnak a mentőre, hanem azonnal segítséget tudnak nyújtani.
A legfőbb rizikóforrások kerülnek terítékre egy-egy tanfolyamon, így egy esetleges súlyos
állapot felismerése, az újraélesztés csecsemő- és gyermekkorban, hogy mi a teendőnk teljes
légúti elzáródást okozó légúti

Április 12. 14 óra, Liszt-központ
Táncház, mese és bütykölés a kisebbeknek

ZIN társasjáték-bemutató
Április 12. 16 óra, GYIK Rendezvényház

Pontozó
Április 12. 17 óra, Liszt-központ
Táncház kamaszoknak

Lemosott idő
Április 12. 17 óra, Pannonia Hotel
Zentai László Lemosott idő című könyvének
bemutatója

Párizsba beszökött
Április 12. 18 óra, sopronbánfalvi kolostor
A Soproni Fotóművészeti Kör és a Fotokreis Eisenstadt
a magyar költészet napja alkalmából rendezett tárlata

12 füstös ember
Április 12. 18 óra, Cédrus KönyvrakTÉR
Dani Szabolcs 12 füstös ember című vasúti riportalbumának bemutatója

Zséda koncert
Április 12. 19 óra, Liszt-központ
Szerelmek, történetek, slágerek elragadó kavalkádja

Sopron Gospel koncert
Április 12. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Házibuli after w. DJ SEAT the BELT
Április 12. 23.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Húsvéti kézműves készülődés
Április 13., szombat 10 óra, Kosárház

Ariadné Műhely
Április 13. 14 óra, Macskakő Gyermekmúzeum

CsigAfter w. SL @Búgócsiga
Április 13. 23.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Vonal/köz
Április 14., vasárnap 18 óra, Liszt-központ, Munkácsy-terem
Koncert Sulyok Gabriella vonalai nyomán

Dalia Dávid kisgyermekes szülőknek tanít elsősegélynyújtást – a gyors,
szakszerű segítség életmentő lehet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
idegentest, lázgörcs, epilepsziás
rosszullét esetén, krupp, asztma
és egyéb riasztó légzészavaroknál, otthoni baleseteknél, égés–
forrázás azonnali ellátásában,
otthoni mérgezéseknél, de foglalkozunk a lázcsillapítással és a
vírusos megbetegedésekkel is.
A legváratlanabb veszélyforrás a csecsemőhalál, amikor hirtelen, minden előzmény nélkül
leáll a légzés, amelynek mind a
mai napig nem sikerült kideríteni az okát. Hiába jártas valaki a felnőttek újraélesztésében,
itt más a protokoll. Gyakori a

gyerekeknél az idegentest félrenyelése, ami fulladáshoz vezethet. Egyéves korig a babák
mellkasát kell nyomni, hogy a
félrenyelt falatot vagy tárgyat
kilökjük, a felett már a hasi régiót kell nyomni az úgynevezett Heimlich-fogással. Fejsérülések szinte minden gyerekkel történnek, ilyenkor gyorsan
kell eldönteni, hogy orvoshoz
forduljunk-e, esetleg azonnal
mentőt hívjunk. A szakember
három szempontra hívja fel
a figyelmet: egyrészt felsír-e
azonnal a gyerek, ha nem, akkor

eszméletvesztés történt, volt-e
hányása, hányingere, illetve
aluszékonnyá vált-e, ezekben
az esetekben mindenképpen
kórházba kell vinni.
Dalia Dávid nem régiben kapott visszajelzést egy anyukától, akinek a másfél éves kisfia
leesett fejjel lefelé a lépcsőn, és
a tőle tanultaknak köszönhetően kétségbeesés helyett azonnal
tudta: mi a teendője, mire kell
figyelnie, és nem szorított feleslegesen valamilyen fémtárgyat
gyermeke fejéhez, ahogy anno
még a szüleitől tanulta.

Divatgála – Elemek vonzásában
Április 15., hétfő 18 óra, Liszt-központ
Divat-, fodrász- és sminkbemutató

Dallamkaland 2019
Április 16., kedd 15 óra, Liszt-központ
Radványi Balázs koncertje

Alzheimer Café
Április 16. 17 óra, Pannonia Hotel
Henczel Szabolcs plébános, volt egyetemi lelkész

A tuskógombákról
Április 16. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Dr. Sipos György előadása a tuskógombafajok vizsgálatáról és a biológiai védekezés lehetőségeiről

Fohászaim
Április 17., szerda 17 óra, Liszt-központ
Stekly Zsuzsa zománcképeinek kiállítása

2019. április 10.
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Már kész az új, ideiglenesen lefedett medence

Letették az alapkövet

– Sopron – az M85-ös gyorsforgalmi út költségét nem számolva – 60 milliárd forint értékű fejlesztési
csomagot valósít meg a Modern Városok Programban – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztos FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Letették a Csik Ferenc uszoda
alapkövét, átadták a sátorral fedett
új szabadtéri medencéket. A mintegy 14 milliárd forintos fejlesztés
kormányzati támogatásból valósul meg.
Az április 6-i eseménysorozaton részt vett Gyopáros Alpár,
a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, dr. Molnár Ágnes és Barcza
Attila országgyűlési képviselő,
dr. Fodor Tamás polgármester,
dr. Simon István alpolgármester, valamint több önkormányzati képviselő. Jelen voltak a
kivitelező cég képviselői is.
Az ünnepségen egy rövidfilmben idézték fel a strand
és a fürdő történetét (a témáról
lapunk március 27-i számában,
Gazdag uszodamúlt címmel
számoltunk be), majd Gyopáros Alpár adott tájékoztatást a
Modern Városok Program állásáról. Mint megtudtuk, az elmúlt négy évben huszonhárom
megyei jogú város csatlakozott
a programhoz. Ennek keretében
eddig 260 beruházás indult el.
A programra a kormány 3800
milliárd forintot különített el,
amelynek hetvenöt százaléka
hazai forrás. Sopron – az M85ös gyorsforgalmi út költségét

nem számolva – 60 milliárd forint értékű fejlesztési csomagot
valósít meg.
– Ezen a napon itt, a Lövérekben adhatjuk át a sátorral fedett
strandmedencénket, illetve ünnepélyesen elindíthatjuk a Csik
Ferenc fedett uszoda kivitelezését az alapkő letételével – mondta ünnepi beszédében dr. Fodor
Tamás. – Ezek az örömteli események jól példázzák, hogy Sopron a Modern Városok Program
segítségével töretlenül fejlődik

és szépül, és egyre jobb itt élni.
Az új strandmedence átépítésének egyik fő indoka az volt, hogy
a régi, rossz állagú medence helyett komfortos, modern strandés élményfürdőt hozzunk létre.
Továbbá a Csik Ferenc uszoda
építési ideje alatt ne maradjon
a város uszoda nélkül.
A polgármester a soproni polgárok nevében ezúton is megköszönte a támogatást Magyarország kormányának, amely
lehetővé tette a beruházást. –
Köszönjük országgyűlési képviselőink segítségét, kiemelve
dr. Molnár Á
 gnes országgyűlési
képviselő asszonynak hathatós
támogató együttműködését –
hangsúlyozta dr. Fodor Tamás.
– A városi uszodafejlesztési program páratlan lehetőséget biztosít a Sopronban nagy

A városvezetés és a kivitelező képviselői együtt
tették le az új uszoda alapkövét

tradícióval rendelkező úszás és
a vízisportok oktatásához az
óvodáskortól a felnőtt élsportig – folytatta a polgármester.
– A hozzánk látogató turisták
pedig egész évben XXI. századi
körülmények között pihenhetnek. A strandnak kiemelt szerepe van az egészséges életmódra nevelésben, a szabadidő értelmes eltöltésében. Örömmel
mondhatjuk, hogy Sopronban
folytatódik a kormány Modern
Városok Programja a Csik Ferenc
uszoda napokban megkezdődött kivitelezésével.
– Ez a nap ünnep a soproni vízisport számára, az új
uszodára egész Magyarország
büszke lehet. A létesítmény
mindannyiunk közös soproni
uszodája lesz – hangsúlyozta
Barcza Attila.
A köszöntők után a sportoló
fiatalok azonnal birtoka vették a
létesítményt, és örömmel csobbantak a nagymedencébe.
EGGYEL TÖBB SÁV
Az új stand változatlan
nyitva tartással és belépőjegyárakkal vehető
igénybe. A sportolók számára jó hír, hogy itt eg�gyel több sáv használható,
mint korábban a Csik Ferenc uszodában.

Takarítottak a Deák téren
MUNKATÁRSUNKTÓL

Civil kezdeményezésre szülők takarítottak a Deák téri játszótér környékén – az
akciót felkarolta Filep
Márk, a körzet képviselője is.
Agg Zsuzsanna kezdeményezésére a közösségi oldalon fogott
szervezésbe egy csoport. Az
összefogásnak meg is lett az
eredménye: az elmúlt vasárnap
húsz szülő és gyerekek közösen
takarították ki és szépítették
meg a Deák teret.
– Kedvelt az itteni játszótér,
mindig sokan sétálnak a parkban, illetve pihennek a padokon. Az azonban elszomorító,
ha szemeteléssel találkozunk –
mondta el lapunknak Agg Zsuzsanna. – Örömteli, milyen sokan gondolták úgy, hogy megmozdulnak és közösen tesznek

a környezetük megóvásáért. A
mostani szemétszedési akciónak a jövőben biztosan lesz
még folytatása.
A kezdeményezést felkarolta
a körzet önkormányzati képviselője, Filep Márk is. Az önkormányzat és a Sopron Holding

Zrt. támogatásának köszönhetően szerezték be szemeteszsákokat, illetve oldották meg
az összegyűjtött anyagok elszállítását. A képviselő kifejtette: mindig öröm, ha a lakosság
önként is megmozdul a környezetük megóvásáért. A cél a

szemléletformálás is. A városban több mint hatszáz hulladékgyűjtő edény található. Ha
mindenki ezeket használná,
akkor a jövőben is megóvhatnánk gyönyörű városunkat és
belvárosunkat is a csikkektől és
a szeméttől.

Álom és valóság
Horváth Ferenc jegyzete
Amikor néhány évvel ezelőtt a kormány kijelentette, hogy belátható
időn belül 1 millió új munkahely megteremtése a
célja, sokan – élükön az ellenzékkel – lehetetlennek,
propagandafogásnak tartották. Aztán ahogy múltak
az esztendők, úgy gyarapodott a munkahelyek száma. A legfrissebb statisztikai adatok szerint 2010 óta
800 ezerrel többen dolgoznak, és a munkanélküliség
12 százalékról 3,6-ra zuhant vissza. Ma már a legnagyobb gondot a munkaerőhiány okozza. Ennek
nap mint nap tanúi (elszenvedői) vagyunk itt,
„A legfrissebb statiszSopronban is. Igaz, ebtikai adatok szerint
ben közrejátszik Auszt2010 óta 800 ezerrel
ria közelsége. Mint istöbben dolgoznak, és
mert, sok jó szakember
a munkanélküliség
jár át dolgozni vagy vál12 százalékról 3,6-ra
lal munkát a határ túlzuhant vissza. Ma már oldalán. Itthon pea legnagyobb gondig olykor hetekig vádot a munkaerőhiány
runk egy gázszerelőre
vagy asztalosra. Tudok
okozza.”
olyan esetről is, amikor
a szakember az általa szerelt fűtési rendszer meghibásodásakor telefonon több időpontot is ígért, mert
mindig közbejött egy ausztriai megrendelés. Az utolsó óta szó szerint hónapok teltek el, de még nem jelentkezett… Szóval áldás és néha átok is, hogy keresett a magyar munkaerő, immáron nem csupán külföldön, hanem idehaza is.
Visszagondolni is szédítő, hogy honnan indultuk 30
éve! Ma már tény, az ellenzéki kerekasztal-tárgyalásokon nem foglalkoztak a gazdasági rendszerváltással, aminek egyenes folytatása lett az országban a
szabad rablás, a munkahelyek felszámolása, a munkanélküliség és annak minden következménye. Elszaporodtak a romlás virágai. Gondoljuk csak el, egy
fél emberöltő kellett, hogy talpra álljunk, s mindez
az utolsó 8 év teljesítménye, mert addig csak bukdácsoltunk! Hol több, hol kevesebb levegőt kaptunk.
A rendszerváltás óta napjainkban dolgoznak a legtöbben. Ami különösen figyelemre méltó, hogy az
említett 800 ezerből 670 ezren a versenyszférában
helyezkedtek el, a közfoglalkoztatásban lévők száma
viszont csökkent. A munkanélküliek száma drasztikusan esett vissza, 168 ezerre. Ez nagyjából egyharmados zsugorodást jelent, de azt is jelzi, hogy egyrészről még akad tennivaló, másrészről pedig aktivizálni
kell a lehetséges tartalékokat. Ehhez (és a külföldön
dolgozók hazatéréséhez) járulhat hozzá a bérek folyamatos emelkedése, még akkor is, ha még nem
érjük el az osztrák szintet, de a tendencia egyértelmű, és jól kirajzolódik a jövő. Ma már tény, nem volt
álom volt az egymillió munkahely megteremtése, de
ha igen, akkor sikerült valóra váltani.
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Soproni Szociális Intézmény  .   .   .   .   .   .   .   . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-361
Támogató szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  524-361
Családok Átmeneti Otthona  .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-362
Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat  .  06-80/505-678
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141

Közösen mozdultak meg a szülők – együtt szedték a szemetet a Deák téren
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Először hirdet családoknak egyhetes bentlakásos tábort a nemzeti park

Kalandozások a természetben
HUSZÁR JUDIT

Tavaly kö
zel ötven
ezer regisztrált
vendég látogatta a
Fertő–Hanság Nemzeti Park programjait.
Az idei szezon kínálatáról Goda István osztályvezetőt kérdeztük.
– Úgy láttam a nemzeti park
honlapján, hogy több visszatérő programot is meghirdettek:
túzokles, távcsöves csillagászati bemutató, világörökségi nap. Ezek korábban sikeresek voltak?
– Folyamatosan figyeljük az
egyes programjaink látogatottságát, és igyekszünk az érdeklődők igényeit kielégíteni. Így vannak folyamatosan visszatérő, jól
bejáratott programok, de vannak speciális, egy-egy alkalomra szervezett túrák is. A tavalyi
évben közel ötvenezer regisztrált vendégünk volt. 2019-re is
elkészült a nemzeti park igazgatóság programnaptára, ami
nyomtatott és digitális formában is hozzáférhető. A honlapunkon (www.ferto-hansag.hu)
minden meghirdetett program
részletes ismertetője megtalálható, és a facebook-oldalunkat
is érdemes követni.

A nemzeti park idén is szervez kenutúrákat a Fertő tavon FOTÓK: FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK
– Idén is elindulnak a szolárhajók a Fertőn?
– Igen, rendszeresen meghirdetett programként június végétől indulnak, de addig is van
néhány olyan rendezvény, amelyeken a szolárhajós túrát is ki
lehet próbálni. Április 26–27–28án mint a Pannon Természeti
Élménynapok egyik programhelyszíne nemzeti parkunk is
több rendezvénnyel várja az
érdeklődőket. Köztük lesznek
szolárhajós programok, madármegfigyelés a szikes tavaknál,
túzokles a szomszédos ausztriai nemzeti parkban, illetve kimondottan a családokra építve
egy egész napos program a lászlómajori Bemutató Majorság és

Látogatóközpont területén „Fűben-fában orvosság” címmel.
– Milyen újdonságokkal készültek 2019-re?
– Idén 25 éves a közös magyar–osztrák nemzeti park,

ennek jegyében az ausztriai
oldalon és a magyar oldalon
is tartunk programokat, ehhez kapcsolódik majd az októberi XIII. nyugat-dunántúli
magyar szürke szarvasmarha

Népszerű program a madárgyűrűzés

Már működik a viharjelzés a Fertőn
A Fertő tavon, a Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon
is elindult április elsejével a viharjelzési szezon, amely október 31-ig tart. A Balaton körül 31 stabil fényjelző viharjelző és 15 mobil, a kiemelt strandokon elhelyezett fényjelző,
a Velencei-tavon három stabil fényjelző viharjelző és egy
mobil lámpaegység, a Tisza-tavon öt viharjelző állomás,
a Fertő tó magyar szakaszán pedig egy állomás működik.
Az elsőfokú viharjelzés – percenként 45 sárga fényű fényfelvillanás – az erős (40 kilométer/ óra és 60 kilométer/

óra közötti) szélre, a másodfokú viharjelzés – percenként 90 sárga fényű fényfelvillanás – pedig a viharos (60
kilométer/órát meghaladó) szélre figyelmeztet. A jelzések kiadása a szélerősödést megelőzően fél–másfél órával történik.
Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke a közelgő főszezon időjárásáról annyit mondott, hogy az
előzetes számítások szerint az átlagosnál melegebb nyárra lehet számítani. (mti)

tenyészbikaszemle és kirakodóvásár is. A nyári természetismereti táboraink nagy érdeklődés mellett zajlanak minden
évben, a napközis és a bentlakásos táborok is sok visszatérő
fiatalt fogadnak. Idén először
hirdetünk családoknak egyhetes bentlakásos tábort színes
programokkal. Azt tapasztaljuk,
hogy korosztályok tekintetében
elég „vegyes” a nemzeti park látogatóinak köre, de a többség a
fiatalabb korosztályból kerül ki,
illetve egyre több kisgyermekes
család érkezik hozzánk. Sok kerékpáros turista jár térségünkben, ők két keréken fedezik fel
a Fertő és a Hanság vidékét, a
nemzeti parkot.

›

2019. április 10.

Tojáskereső
Április 22-én ismét húsvéti tojáskereső játékot rendez a polgármesteri hivatal
sportfelügyeleti csoportja, valamint a SVSE természetjáró szakosztálya. Húsvéthétfőn az egyetem botanikus kertjében tartják
a programot, amely reggel 9-kor a Ligneumban
a regisztrációval kezdődik. A térképes játék távja
1800 méter, 20 ellenőrzőponttal. A szervezők kérik,
hogy mindenki fokozottan
vigyázzon a botanikus kert
növényeire, a programon a
kicsik szülői felügyelettel
vehetnek részt. Az első 400
beérkező gyerek csokitojást kap, a játék után pedig kedvezményesen lehet
megnézni a Ligneum-látogatóközpontot.

Több túzok
A friss (tavaszi) számlálás
adatai szerint nőtt a túzokállomány Magyarországon. A Körös–Maros
Nemzeti Parkban és térségében 578 madarat regisztráltak. A számlálást
a Túzok Life Program keretében, ugyanebben az
időpontban bonyolították
le Ausztria, Németország,
Románia és Magyarország
egyéb területein is.

RÖVIDEN

Eltűnt virágok
Tőből levágtak több száz virágot az Erzsébet utca – Deák
tér sarkán lévő ágyásból. A Sopron Holding Zrt. munkatársai még az ősszel ültettek ki ide 380 darab nárciszt és
760 darab árvácskát, amelyeknek most a fele „eltűnt” –
írta hivatalos facebook oldalán a cég. A színpompás virágokat meghatározott ütemterv alapján négy zöldterület-gazdálkodási dolgozó ültette el körülbelül egy óra
alatt. Munkájuk gyümölcsét a város lakói sajnos csak rövid ideig élvezhették...

Iváncsics Zoltán duplázott
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Iváncsics Zoltán 2017-es évjáratú kékfrankosa, valamint a
2016-os Quartett Cuvée bora
kapott nagyaranyérmet a vendéglátó iskolában megtartott XXVIII. Soproni Borvidéki

Borversenyen. A zsűri tagjait dr. Farkas Ciprán önkormányzati képviselő, tanácsnok
köszöntötte.
A fehérborok közül a Taschner Borház 2016-os évjáratú chardonnay nedűje lett
az első, a rozék közül pedig a

Lövér Pince 2018-as cuvée-je
érte el a legtöbb pontot, míg a
siller kategóriában ugyancsak
a Lövér Pince végzett az első
helyen, egy 2018-as évjáratú
shiraz borral.
A Soproni borvidék éves seregszemléjére negyvennégy

A szakmai zsűri három szekcióban bírálta el a borokat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

termelő 123 mintával nevezett.
A szakmai zsűri három szekcióban, százpontos bírálati
rendszerben 71 vörös, 35 fehér,
15 rozé, valamint 2 siller bort
bírált el.
A legrégebbi évjárat 2014-es,
a legújabb pedig 2018-as volt.

2019. április 10.

Tűzzománc
fohászok
HUSZÁR JUDIT

Fohászaim címmel
nyílik meg Stekly Zsuzsa zománcképeinek kiállítása. A tárlat
április 17-től egészen
április 29-ig látható a
Liszt-központban.
Összesen ötven, a húsvét
ünnepköréhez illő zománcképpel készül soproni kiállítására Stekly Zsuzsa. A bonyhádi
zománcműves most először
mutatkozik be városunkban,
alkotásai között asztallap
méretű képek is szerepelnek.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu
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„Még mindig a végtelen kíváncsiságom motivál”

Mítoszok, legendák

– 1973 óta, tehát 46 éve napi
rendszerességgel játszom a tűzzománccal – nyilatkozta lapunknak a művész. – Talán négyéves
lehettem, amikor apám elvitt a
munkahelyére, a bonyhádi zománcgyárba, ahol az izzó kemence látványa és a hatalmas
kádakban lévő zománcok elvarázsoltak. Ez a szerelem azóta
is tart. A soproni a 287. kiállításom, amelyet Soltra E. Tamás
szobrász- és éremművész nyit
meg, aki a pécsi középiskolában
osztálytársam volt.
A tárlat azért kapta a Fohász
címet, mert Stekly Zsuzsa számára minden alkotás egy fohász, a Teremtő dicsérete.

Sulyok Gabriella (középen) életműtárlatának megnyitóján – a sokféle alkotói szakasz végül összeérik
az emberben a művész szerint FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

Mítoszok, legendák címmel nyílt meg Sulyok
Gabriella Munkácsy- és Pro Urbe Sopron díjas
grafikusművész életmű-kiállítása a Liszt-központ Munkácsy termében.

Stekly Zsuzsa: Örömhír (tűzzománc, részlet)

A soproni művész a megnyitó
előtti percekben örömmel
nézett végig a falakon:
– Idén ünnepeltem a nyolcvanadik születésnapomat, ebbe
a kalandos nyolc évtizedbe enged bepillantást a tárlat – mesélte Sulyok Gabriella. – A teljes képhez hozzátartozik, hogy
a hatvanas, hetvenes években
mi érdekelt, majd később mi
foglalkoztatott és ma mi köti
le a figyelmemet. Az utóbbi
években leginkább a természet

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Koch Péter
háromszoros bajnok!

1969
A lábasfoltozástól
az eloxált kilincsig

Az ausztriai Annenheimben
rendezték meg az alpesi síelők
országos bajnokságát, melyről a SMAFC síelői éremgyűjteménnyel tértek haza. Az ifjúságiak között Koch Péter triplázott, a műlesiklásban, az óriás
műlesiklásban és az összetettben is országos bajnoki címet
szerzett. Az óriás műlesiklásban Erdős Benedek hatodik lett. A csapatversenyben a
Koch–Erdős–Czupi összetételű
gárda az óriás műlesiklásban
második, műlesiklásban negyedik helyen végzett. Az ifjúsági
lányok mezőnyében Koch Éva
óriás műlesiklásban szintén
aranyérmet szerzett. Ő a felnőttek között is folytatta az éremgyűjtést, az óriás műlesiklásban
ezüst-, a műlesiklásban bronz
érmet szerzett, és összetettben
is a dobogó harmadik fokára
állhatott. A néhány évvel ezelőtt
gyepsí világbajnoki ezüstérmes
Koch Ági is elindult az országos bajnokságon, és az előkelő
negyedik helyet szerezte meg.
(Soproni Hírlap)

Az 1951-ben alakult Soproni
Fémtömegcikk Ktsz. tavaly
szép eredményt ért el. A március elején osztott nyereségrészesedés meghaladta a kéthavi munkabért. A tavaly beállított két gázkohó, amelyben
előmelegített levegőt használunk, sokat segített az eredmények javításában. Ez a megoldás sokszorta jobb a kokszos
vagy villanykályhával való
olvasztásnál, az öntés pedig
olcsóbbá vált, mondotta Szabó
Jenő főkönyvelő. Az 1969-ben
alakult eloxáló üzemrészben
alumíniumot színesítenek.
Egyelőre pezsgőszínű, kék és
bronz árnyalatú bevonatot
kapnak a modern formájú,
úgynevezett Lövér-kilincsek
és ablakzárak. A soproni OTP
részére tűzálló íróasztalbetéteket, a városi kertészetnek
melegházszerkezetet, egy
üzemnek pedig elszívóberendezést készítenek, egyszóval a
lábasfoltozástól kezdve minden vasmunkával foglalkoznak. (Kisalföld)

1919
Nincs többé borravaló!
A soproni kávéházi, szállodai
és éttermi alkalmazottak tegnap Skarba Lajos elvtárs elnökletével értekezletet tartottak,
amelyen kimondták a borravalórendszer eltörlését. A határozat értelmében április hó 7-től
kezdve kávéházakban, szállókban és éttermekben borravalót adni vagy elfogadni tilos.
Kimondta azt is az értekezlet,
hogy többé hitelezni sem fognak a vendégeknek. (Soproni
Vörös Újság)

Feloszlatták
a szabadkőműves
páholyt
Sopron város és vármegye népbiztosa a következő rendeletet
adta ki: a soproni Széchenyiről
elnevezett szabadkőműves
páholy működését és összejöveteleit betiltom, azt mint egyesületet feloszlatom, helységeit
bezárom. Sopron, 1919. március
31. Kellner Sándor népbiztos s.k.
(Soproni Vörös Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

varázsereje fogott meg. Teljesen friss képeket is hoztam,
amik mutatják: a sokféle alkotói szakasz végül összeérik az
emberben. Kicsit meghökkentő
számomra is, ha belegondolok,
hogy nyolcvanéves vagyok, de
mivel elég szemtelen életet élek,
még mindig a végtelen kíváncsiságom motivál, ami ötleteket és
újabb alkotásokat eredményez.
A kiállításmegnyitón Pataki András, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető

igazgatója egy Reményik Sándor verssel köszöntötte a művészt. Dr. Fodor Tamás polgármester méltatásában kiemelte:
hálásak lehetünk Sulyok Gabriellának, hogy grafikáinak köszönhetően a tárlatlátogatók
is más szemmel nézhetik a természet ezerarcú világát. A kiállítást a szintén soproni származású Richly Zsolt Balázs Béla-díjas
rajzfilmrendező, grafikus nyitotta meg, aki felidézte azokat
az éveket is, amikor fiatal korában a város neves rajziskolájában együtt tanultak Sulyok
Gabriellával: – Büszke vagyok rá,
hogy az egykori soproni kaszinó ezen épületében a legfelső
emeleten Ágoston Ernő kezei
alatt közösen tanultunk rajzolni. Míg én akkor még a kockákat

drapériára rajzoltam ceruzával,
addig a nagyobbak, így Gabi is
szénnel, pittkrétával már portrét alkotott. Olyan neves képzőművészek is itt tanulták az
alapokat, mint Gyulai Líviusz,
Kutas László és Hertay Mária.
Életünk során bár magunk mögött hagytuk e meghitt fészket,
ám hiába a Budapesten, a Bagdadban vagy a Zürichben eltöltött évek, Sopron mindannyiunkat visszahív és visszavár.
A megnyitó fényét Fodor Gábor fuvolaművész játéka emelte.
Sulyok Gabriella életmű-kiállítása április 27-ig tekinthető
meg, a tárlathoz több tematikus
program – koncert, mozifilmvetítés és kortárs táncjáték – is
kapcsolódik.

Főszerepben a költészet
Számtalan programmal készülnek Sopronban is a költészet napjára. A GYIKban április 11-én
felolvasómaraton lesz,
de az utcán is lecsaphat ránk a színház
verskommandója.
A GYIK Rendezvényház idén is
több rendezvénnyel köszönti a
költészet napját. A felolvasómaraton április 11-én, csütörtökön
reggel 8-kor kezdődik, a hivatalos
megnyitón, 9 órakor dr. Farkas
Ciprián városi tanácsnok mondja
el kedvenc versét. Ezt követően
közös versmondásra invitálják
a résztvevőket, majd a Soproni
Petőfi Színház művészeinek
műsora következik.
A rendezvény célja az olvasás és a költészet népszerűsítése és megszerettetése. Délután
háromig nemcsak az irodalombarátok idézhetik fel egy-egy
kedvenc versüket, novellájukat
vagy regényrészletüket, hanem
a város több száz általános és középiskolás diákja is hozzájárul a
program sikeréhez.

A buszokon és a vonatokon is verseket mondanak,
énekelnek a színészek FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
Szintén csütörtökön 15 órakor József Attila Vasvári Pál utcai
szobránál tartanak koszorúzást.
Emlékbeszédet mond Orbán Júlia rendezvényigazgató, közreműködik: Bolla Ádám.
A GYIK Rendezvényházban
rendezik meg április 12-én 9 órától a VII. Sarkady Sándor Vers
mondó Napot. Idén 24 intézményből – óvodákból és iskolákból – érkeztek a jelentkezések.
Hetedik alkalommal vetik be
a Soproni Petőfi Színház verskommandóját április 11-én. A
színészek utcákon, tereken, buszon, vonaton, a vasútállomáson, iskolákban, a könyvtárban,

a polgármesteri hivatalban
és a barlangszínházban ajándékoznak költeményeket az
embereknek.
A verskommandó idén száz
költeménnyel készült, a színészek ebből állították össze a
helyszínekhez alkalmazkodva
műsoraikat.
Az irodalmi különítmény
tagjai: Ács Tamás, Papp Attila,
Molnár Anikó, Szőcs Erika, Simon Andrea, Marosszéki Tamás, Major Zsolt, Kiss Noró,
Galkó Balázs, valamint találkozhatnak a két új Jászai-díjas
színművésszel, Gál Tamással és
Horányi Lászlóval is.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek
a magyar líra előtt. Érdekesség, hogy noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, 1900-ban április 11-én született Márai Sándor is.
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Kezdődik a szezon

Lejtmenetben
az SC Sopron
SC Sopron
felnőtt csapat:
FC Bácsa – SC Sopron: 4–2 (2–0)
Zsinórban a harmadik vereségét szenvedte a bajnokságban az
SC Sopron együttese. A vereség
mindig fájó, de tanulni lehet, sőt
kell belőle. Az elmúlt három fordulóban nulla pontot gyűjtöttek a fiúk, hat rúgott, tíz kapott
gól a mérleg. A Bácsa elleni vereséget nagymértékben befolyásolta az első félidő huszonötödik percében történő kiállítás,
az emberhátrány.

SC Sopron utánpótlás:

GYSEV Sopron BMX SE versenyzői a téli felkészítés után már kinti edzéseken csiszolják a technikájukat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkezdődtek a kinti edzések a GYSEV Sopron BMX SE versenyzőinek. A fiatal kerékpárosok a téli időszakban sem pihentek: teremben tartott edzéseken szerezték meg a fizikai alapokat, amely elengedhetetlen a sikeres
versenyszezonhoz.
– Télen több alkalommal is
voltak 2–3 napos edzőtáborok,
amelyeket a szlovákiai Senkvicén, fedett pályán tudtunk lebonyolítani – mondta Lendvay

Márta, a GYSEV Sopron BMX SE
ügyvivője. – Ez azért volt fontos, mert így kerékpáros edzéseken is részt vehettek a fiatalok,
ráadásul szlovák, cseh, osztrák,

szlovén versenyzők társaságában tréningezhettek.
Az edző szerint a versenyzők
már az első tréningen jól terhelhetők voltak, ebből is látszik, hogy sikeres volt az alapozási időszak.
– A kültéri edzéseink március
közepén kezdődtek. A jereváni
BMX pályán a sportági technikát gyakoroljuk a legtöbbet: az
úgynevezett pumpálást, lógatást, ugratást vagy épp egykerekezést. Kedden és csütörtökön
17-től 19 óráig vannak edzések,

egyesületünk folyamatosan
várja az érdeklődő fiatalokat.
Elindítottunk egy felkészítő
csoportot is, amelyben már 5
éves kortól meg lehet tanulni
a BMX alapjait – tette hozzá
Lendvay Márta.
A soproni BMX-esek két
komolyabb megmérettetésre készülnek idén: április végén rendezik Olaszországban
az Alpok–Adria kupasorozat
első állomását, emellett a cseh
bajnokság versenyeire is nevezni fognak.
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Az SC Sopron U16-os és U18-as
fiataljai hét közben előrehozott
találkozón Nagykanizsán szerepeltek. Az U16-os társaság 3–0ra kikapott, az U18-as együttes
3–1-re győzött. Hétvégén házi
rangadón az U17-es korosztály
5–2-re győzött az U16-osok ellen,
míg az U19-esek 7–5-re verték az
U18-asokat.

NB II-es női bajnokság:
SC Sopron – Balatonfüred
FC: 7–0 (3–0)
Hazai pályán a soproni lányok
a mérkőzés elejétől végéig irányították a játékot, az ő akaratuk érvényesült.

Öregfiúk bajnokság:
Rábacsanak – SC Sopron: 0–10
A vendég soproniak Tikosi 6,
Borsos 2, Keszeg 2 góljával iskolázták le a hazaiakat. Gyurka

István csapatvezető kellemes
hétvégi kiruccanásnak nevezte
a találkozót.

Lébény–SFAC: 1–1 (0–1)
Hétről hétre javul az Anger
réti fiatalok játéka, ami már
pontszerzést eredményezett.
Lébényben 75 percig győzelemre állt a soproni legénység,
majd tizenegyesből egyenlítettek a hazaiak. A SFAC sokkal
közelebb állt a győzelemhez,
ziccerek sokaságát hagyták ki a
csatárok. Kocsis Tamás csapatvezető nagyra értékelte fiai játékát, úgy véli, ha ehhez eredményesség is párosul, akkor tovább
bizakodhatnak.

Megyei III.
osztályú bajnokság
Pereszteg–SVSE: 0–5
A soproni lila-fehérek bajnoki
jelölthöz méltó játékkal örvendeztették meg szurkolótáboraikat. A Mozsolits legénység magabiztosan halad a bajnoki cím felé.

Kispályás
labdarúgó-bajnokság
Elindult a városi kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja.
Az őszhöz képest változás, hogy
egy negyedosztályú együttes
visszalépett. A csapatok a sportszerűség jegyében küzdöttek, de
piros lapok nélkül nem múlt el
a forduló. Szerencsére azok vannak többségben, akik szem előtt
tartják a fair playt…

Megvan a középház

A Sopron KC győzött a Szeged ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A székesfehérvári
bravúr után hazai
pályán a Szegedet is
legyőzte a Sopron
KC férfi kosárlabdacsapata. Sabáli Balázs
együttese így elkerülte az alsóházat,
és a középházi rájátszásban folytathatja a
bajnokságot.
A Szeged elleni sorsdöntő mérkőzésre is szűk kerettel készült
a soproni együttes, a győzelem
elengedhetetlen volt ahhoz,
hogy a középházi rájátszást
elérje a csapat. A meccs elején látszott, hogy egyenlő erők
küzdenek a parketten, felváltva

estek a kosarak. A nagyszünet
előtti percekben aztán Lemar
rázta meg magát és találataival
tízpontos előnybe került a hazai
együttes (43–33).
Fordulás után támadásban
többször is elfogyott a tudomány, a Szeged pedig kihasználta a soproniak bizonytalankodását és felzárkózott. Takács
Norbert triplája ismét jókor
jött, Angelo Warner pedig zsákolt egyet egy labdaszerzés
után, így végül nem csökkent a
különbség a hajrára. A záró negyedben ráijesztett a közönségre az SKC, hiszen nehezen született meg az első hazai találat,
miközben a Szeged ismét feljött,
ezúttal három egységre. Az utolsó percekben aztán megint az
SKC játszott jobban, Wiggings

és Warner is fontos pillanatokban szerzett pontokat, így végül
nagy küzdelemben sikerült legyőzni a Szeged együttesét. A
végeredmény: SKC – Naturtex
SZTE Szedeák: 74–62.
– Nagyjából azt kaptuk, amit
vártunk, egy jó képességű, keményen küzdő, szívós Szegeddel játszottunk küzdelmes mérkőzést – mondta Sabáli Balázs
vezetőedző. – A srácok ismét
megérdemlik a dicséretet, végig küzdöttek.
A soproni győzelem mellett
a többi eredmény is kedvezően
alakult: a Kecskemét nyert a Kaposvár ellen, így biztossá vált,
hogy az SKC nem a kiesés elkerüléséért fog játszani, hanem
a középházban folytathatja a
bajnokságot.
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Már a bajnoki meccseken is az Euroligára készültek a soproni lányok

LELÁTÓ

Kispályás
labdarúgás
Április 10., szerda
14.30, Halász Miklós
Sporttelep
Középiskolai kispályás
labdarúgó-bajnokság
Április 15., 17., hétfő,
szerda 18 óra, Halász
Miklós Sporttelep,
tóparti sporttelep
Városi kispályás labda
rúgó-bajnokság

Kosárlabda
Április 12–14.,
péntek–vasárnap,
Novomatic-aréna
Euroliga Final4

Futás
Április 13., szombat 10
óra, Sopron Parkerdő
X. PanoráMaraton

Labdarúgás
Április 13., szombat 16
óra, városi stadion
SC Sopron
– Jánossomorja SE

Túra

Négy között a Sopron Basket
RÁZÓ LÁSZLÓ

Ahogy az
várható
volt, különösebb
gond nélkül lépett
a bajnoki rájátszásban a legjobb négy
közé a Sopron Basket. A bajnoki elődöntőben a Zalaegerszeg
ellen játszik a soproni csapat.
Roberto Iniguez tanítványait
megizzasztani sem tudta a Cegléd a negyeddöntő két mérkőzésén, a csapat leginkább
az Euroliga négyesdöntőjére
készült az edzőmeccsjellegű
összecsapásokkal. Érdekesség,
hogy a múlt hétvégére a Ceglédnek nem állt rendelkezésére

Április 14., vasárnap
7.30, Brennbergbánya
IVV. túra

A Sopron Basket két könnyed győzelemmel jutott a bajnoki elődöntőbe
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Április 14., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Scarbantia SC
– Petőháza SE

Diákolimpia
Április 11., csütörtök
13 óra, Április 15.,
hétfő 13 óra Anger réti
sporttelep
Atlétikai pályabajnokság

Biciklis
felvonulás
Április 20., szombat
14 óra, KRESZ park

megfelelő csarnok, így a két csapat megegyezése alapján a szerdai után a szombati meccset
is Sopronban rendezték. Jellemző adat a két találkozóra,
hogy az első negyeddöntőben
34, a második meccsen pedig
31 pontot tudott dobni a ceglédi együttes. A soproni csapat
végig nagy sebességgel, már a
Final4-ra készülve játszott. A
végeredmények: Sopron Basket – VBW CEKK Cegléd: 90–34;
VBW CEKK Cegléd – Sopron
Basket: 31–75.
– Jó munkát végeztünk az elődöntőben, az első körön ezzel
túl vagyunk – értékelt Roberto
Iniguez. – Készülünk az Euroliga
négyesdöntőjére, sok energiára
és hitre van szükségünk, de ígérem, mindent meg fogunk tenni
a hétvégi meccseken.
A bajnoki elődöntőben a Zalaegerszeg lesz a soproni csapat
ellenfele, az első meccset a Final4 után, április 18-án rendezik.

Fantasztikus hangulatot várnak

Teke

Fegyverneky Zsófia szerint már az óriási siker, hogy
idén is bejutottak az Euroliga négyesdöntőjébe
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Megyei
kosárlabda
Eredmények
Március 7.
Március 13.
Március 18.
Március 19.
Március 19.
Március 20.
Március 25.
Március 25.
Március 27.
Március 29.
Március 29.
Április 1.
Április 3.
Április 4.

9

Barátok
Ph. D
63–57
Devils
Roth
60–56
Ph. D
ETIK Nyílászárók 69–53
All Star Bowling
Devils
63–52
Barátok
Roth
48–47
U 99
MS Club
53–47
Barátok
All Star Bowling
59–63
ETIK Nyílászárók
MS Club
50–68
Roth
Ph. D
53–56
All Star Bowling
U 99
70–50
ETIK Nyílászárók
Devils
69–58
Tigrisek
Barátok
48–67
U 99
Ph. D.
51– 59
Tigrisek
ETIK Nyílászárók 41–40
Soproni csoport, aktuális tabella
Helyezés Csapat
Győzelem
Vereség
1
All Star Bowling
16
0
2
Barátok
10
5
3
MS Club
8
6
4
Ph. D.
8
8
5
Devils
6
7
6
Tigrisek
6
7
7
Roth
6
9
8
Etik Nyílászárók
6
10
9
U 99
1
13

Egy éven belül másodszor
jutott be a legrangosabb európai kupasorozat, az Euroliga
négyesdöntőjébe a Sopron Basket. Ráadásul mindkét alkalommal hazai pályán játszhatnak a
soproni hölgyek, hiszen a helyszín idén is a Novomatic-aréna
lesz. A Sopron Basket csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia a
négyesdöntő előtt azt hangsúlyozta, milyen hatalmas siker,
hogy idáig eljutott a fiatal soproni csapat.
– Azt hiszem, minden várakozást felülmúltunk idén az
eddigi szereplésünkkel: elhódítottuk a Magyar Kupát, veretlenül nyertük meg a bajnoki

alapszakaszt, és ami a valóban
nem várt eredmény: idén is a
négy közé jutottunk az Euroligában – mondta Fegyverneky Zsófia. – Ha belegondolunk,
milyen kvalitású csapatok nem
jutottak el idáig, sőt, még a
nyolc közé sem, akkor érzékelhető igazán ennek a sikernek
az értéke. Az elődöntőben a világ legjobb csapata ellen mérkőzünk. Azt várom, hogy megvalósítsuk azt, amit hetek óta
gyakorlunk. Bombaerős csapat a Jekatyerinburg, de nekik
is vannak gyenge pontjaik, ezt
igyekszünk kihasználni.
A Sopron Basket csapatkapitánya hozzátette: idén is

fantasztikus hangulatra számít
hazai pályán.
– Egy magyar kosárlabdázónak telt ház előtt játszani ilyen
magas szintű meccset – ez a
megvalósult álom kategória.
Azt mondom, minden percét
élvezni kell a négyesdöntőnek,
sokan éveket várnak arra, hogy
eljussanak idáig, nem tudni, egy
kosárlabdázó életében hányszor
jön el ez a lehetőség. Természetesen igyekszünk legjobb tudásunk szerint játszani, meglátjuk,
ez mennyire lesz elég.
Az UMMC Jekatyerinburg –
Sopron Basket elődöntő pénteken 20 órakor kezdődik a
Novomatic-arénában.

Jubileumi PanoráMaraton
Sopron titokzatos látképeinek és a Lövérek rejtett szépségeinek megmutatása
– továbbra is ez a
PanoráMaraton célja.
A futóversenyt és
túrát idén tizedik alkalommal rendezik meg.
– Évtizedes múltra tekinthet
vissza a rendezvény, amelyet
kezdettől fogva nagyon sok
önzetlen segítővel és támogatóval önköltséges áron szervezünk – mondta lapunknak
Hegyi Péter szervező. – A verseny időpontja változatlan, április második szombatján, tehát
idén 13-án várjuk a sportolókat.
Azt tapasztaljuk, hogy töretlen a
PanoráMaraton fejlődése, évről
évre több túrázó és futó vesz
részt a rendezvényen.

A futók április 13-án 10-kor indulnak a 14, 28 vagy 42 kilométeres távokra
a Hunyadi-iskolától FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
A rajt és a cél ezúttal is a Hunyadi-iskola lesz, innen a futók 10 órakor indulnak a 14, 28,
vagy 42 kilométeres távokra, de
idén először rendeznek gyerekfutást is három korcsoportban

9 órakor az egyetem botanikus
kertjében.
A túrázóknak igazi csemege a
36 kilométeres útvonal, kevéssé
ismert utakon egészen a határig,
és hegyen-völgyön vissza. A 28

KEZDŐDIK AZ ALPOKALJA TEREPKIRÁLY-SOROZAT
Idén hat futóverseny (10. PanoráMaraton, április 13., 2. Lövérek Futás, május 25., 5. Sopron
Trail, június 22., 4. Paddy Éjszakai Futás, július 27., 10. Soproni Crossfutás, szeptember 22. és 6.
Három a Károly Terepfutás, szeptember 28.) csatlakozott a kezdeményezéshez. Ahhoz, hogy
valaki sikeresen teljesítse a kihívást, legalább négy versenyen célba kell érnie a kijelölt egyéni
távon, ez a PanoráMaratonon a 14 kilométer. Az Alpokalja Terepkirály-sorozatra külön nem
kell regisztrálni, az eredményhirdetés a Három a Károly Terepfutás után várható.

és 14 kilométeres pálya közös a
futókkal. Kisgyermekes családok, iskolai csoportok részére –
külön játékos feladatokkal – egy
8 kilométeres családi kirándulást is kijelölnek, ez a táv is egyre
népszerűbb, szép időben száznál is több résztvevővel.
– A tizedik alkalom korszakhatár, mivel az országban vannak
más hasonló nevű versenyek,
ezért jövőre nevet változtatunk,
de útvonalat nem, illetve a lelkesedés is töretlen marad – zárta
Hegyi Péter.
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A Fáy-szakgimnázium diákja egy vidéki színjátszó társulatnak is tagja

Zsófi logisztikusnak készül
MADARÁSZ RÉKA

Ötödik helyezést ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen Jakab Zsófia. A Fáy-szakgimnázium logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakos tanulója a későbbiekben
egy nagyváros vonzáskörzetében lévő kis faluban szeretne élni.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi minden évben
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt kibővítve az Országos
Szakmai Tanulmányi Versen�nyel. Az országos döntőt XII.
Szakma Sztár Fesztivál néven
rendezték meg Budapesten.
A Soproni Szakképzési Centrum Fáy-szakgimnáziumából
ketten, Fülöp Gergő és Jakab
Zsófia kerültek be a válogatóra, ahonnan viszont már csak
Zsófi jutott tovább a kétnapos
fesztiválra.
– Szakmai tanárom és osztályfőnököm, Gosztola Józsefné készített fel a döntőre két hét
alatt – mondta a 14.c-s diák. – A

kétnapos verseny egyik feladataként szendvicset osztottunk a
résztvevőknek és a zsűritagoknak, majd prezentáció formájában adtuk elő, hogy szerintünk
min lehetne javítani.
A végzős diákok kétszer három órát kaptak két prezentáció elkészítésére raktározás/
hatékonyság/ munkaerőhiány,
illetve szállítás/ hatékonyság/
munkaerőhiány témakörökben,
majd húsz perc állt a rendelkezésükre az előadásra.
– Úgy érzem, a bemutató nem
a legjobban sikerült – mesélte
a kedves lány. – Nem vagyok
magabiztos előadó, az idegen
környezettől hajlamos vagyok
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A HÉT MOTTÓJA:
„A mese hősei
folyton mozgásban,
»úton« vannak,
mert tudják,
hogy nem lehet
mindent egy helyen
megtalálni. Nem is
ott keresik. Mennek,
mendegélnek,
és bárhol járnak,
tapasztalatokat
szereznek, hogy
azokat a maguk
hasznára fordítsák.”
Boldizsár Ildikó
(magyar szerkesztő, mesekutató, író, kritikus, esszéista,
etnográfus, meseterapeuta)

›
Jakab Zsófia FOTÓ: NÉMETH PÉTER
lefagyni. Egyszerűbb lett volna,
ha kaptunk volna pár napot a
felkészülésre.
Zsófi Edvéről származik,
és a helyi színjátszó társulat tagjaként járja a környező

településeket. Ha versmondásról vagy narrációról van szó,
nem tör rá a lámpaláz, a szakmai kérdésekben azonban még
tapasztalatlan, ezért gyakran
érzi úgy, hogy nem tud eleget.

A Széchenyi István Egyetem logisztikus mérnök szakán minden bizonnyal sikerül tovább
mélyítenie az ismereteit, az ötödik helyezés azonban kezdetnek
nem rossz...

KÖNYVAJÁNLÓ

Esti mesék
a boldogságról
– szerkesztette
Boldizsár Ildikó

Határtalan pályázat az Eötvös-iskolában
Az Eötvös József evangélikus középiskola az idei tanévben hatodik alkalommal vesz részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Határtalanul projektben. A pályázat keretében a
székelyudvarhelyi és a dunaszerdahelyi
partneriskolák tanulói kísérőtanáraikkal
Sopronba látogattak.
A határokon átnyúló tehetséggondozó projekteket az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola a pedagógiai tervébe beépített feladatként kezeli. Kiemelt figyelmet kap a Határtalanul! című pályázat.

– A „Koronázó városok” című pályázatban iskolánk 9. osztályos gimnáziumi osztálya és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
vett részt – tudtuk meg Szentpáli Csaba igazgatóhelyettestől. – A székelyudvarhelyiek a közelmúltban látogattak Sopronba, mi pedig májusban
– négy fejedelmi koronázó város meglátogatásával – viszonozzuk a vendéglátást.
Az „Egészségünk megőrzése” pályázat a 10.
egészségügyi osztályosokat célozza meg. Együttműködő partner a Dunaszerdahelyi Egészségügyi
Középiskola, melynek tanulói szintén az elmúlt
napokban jártak városunkban. Látogatásuk alkalmával bejárták a balfi szanatórium összes részlegét, ahol kipróbálhatták a gyógy- és a vízitornát,

Válassz természetes szakmát! ›
Negyedik alkalommal csatlakozik a szakmák éjszakája
programhoz a Roth Gyula
szakgimnázium.
Míg korábban az iskola valamennyi telephelyén más-más
szakokat mutattak be, addig
idén április 12-én 18 és 22 óra
között a kollégium épületében
(Lackner Kristóf utca 7.) várják
a fiatalokat és szüleiket.
Az erdészképzés iránt érdeklődők kipróbálhatnak speciális
eszközöket, megismerhetnek
az erdei körülmények közötti
túlélés lehetőségeivel, vad- és
növényfajokkal. A faiparosok a

mini CNC-alkalmazás rejtelmeit mutatják be, az érdeklődők
egy kis kézügyességgel, kreativitással saját termékeket készíthetnek. A környezetvédő
képzésen bemutatják például
a BISEL-vizsgálat alapjait (a folyóvíz minőségének, tisztaságának megállapítása a benne
lévő makroszkopikus vízi gerinctelenek alapján), valamint
keresnek fényre csalogatható
rovarokat is. A virágkötő–virágkereskedők készítenek virágcsokrokat, virágtálakat, közben
pedig szó lesz a cserepes és levéldísznövények gondozásáról.

A szőlész–borász képzés bemutatóján megismerhetik Sopron legfontosabb borászatait,
a legismertebb soproni borokat. A legkisebbek még boros
cégért is készíthetnek! A park
építők és -fenntartók 2D-s és
3D-s látványterveket készíthetnek egy interaktív szoftver
segítségével.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a Soproni Szakképzési
Centrum tagiskoláiban is színes
programokat tartanak a szakmák éjszakáján. Részletek az április 3-i Soproni Témában vagy a
www.sopronitema.hu oldalon.

bemutatták nekik a fizioterápiás eljárásokat. Az
Eötvös-iskola ebben a tanévben először vette fel
a kapcsolatot a Kolozsvári Református Kollégiummal. A „Tájak, korok, emberek” pályázatban
a speciális nevelési igényű gyerekeket integráltan nevelő osztályok tanulói ismerkednek meg a
népszokásokkal, népi mesterségekkel, építészeti különlegességekkel.
– Amellett, hogy a diákok szakmai ismereteket
szerezhetnek, érdekes történeteket hallgathatnak, ez az öt nap felér egy csapatépítő tréninggel is, melynek szlogenje „egymás megismerése” lehetne.
A projekt a következő tanévben folytatódik – fejezte be Szentpáli Csaba.

RÖVIDEN

Színházzal is erősít a VOLT
A VOLT Fesztiválon – a zene mellett – mindig fontos szerepet kaptak az olyan nappali programok is, amelyek során a fesztiválozók „lejjebb áshattak a lelkük bugyraiban”,
részesei lehettek ismert zenészekkel való beszélgetéseknek vagy éppen ismereteket szerezhettek a környezetvédelemről. Ezúttal azonban minden eddiginél szélesebb kínálattal, a színházat és az irodalmat is felölelő nem zenei
programsorral várnak mindenkit. Itt lesz – mások mellett
– Hevesi Kriszta és Zacher Gábor, Csernus Imre, Fábry
Sándor, Janklovics Péter, a Táp Színház és bemutatkozik
a Szépírók Társasága is.
A VOLT idén igen erős zenei felhozattallal készül, hiszen
koncertet ad a Black Eyed Peas, fellép a Cypress Hill, a
Papa Roach, a Slipknot, visszatér Slash és a Parov Stelar,
de itt ünnepli 30. születésnapját a Tankcsapda és jubileumi
show-val készül a Halott Pénz is. Ám nemcsak a zene miatt érdemes elindulni a VOLT-ra, hiszen az esti koncertek
mellett napközben is izgalmas előadások várják a fesztiválozókat: színházi darabok, érdekes emberek, inspiráló
témák és ezekhez kapcsolódó hírességek társaságában.

Kempteni diákok Sopronban
Sopronba látogatottak a kempteni Hildegardis gimnázium
diákjai. A Széchenyi-gimnázium testvériskolájából 18 tanuló és két kísérő érkezett városunkba. A delegációt hétfőn a városházán dr. Fodor Tamás polgármester fogadta.
A németországi vendégdiákok április 6–13-a között családoknál laknak, így közvetlenül tanulhatják a magyar nyelvet és ismerhetik meg kultúránkat, továbbá ezek a találkozások jó alkalmat kínálnak a baráti kapcsolatok építésére is.
A soproni diákok is rendszeresen ellátogatnak Kemptenbe, ahol megismerkednek a várossal és környékével, illetve nyelvet is tanulhatnak.

›

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

Egyiknek a szerelem, másiknak a pénz, harmadiknak a hírnév, negyediknek
az elnyert barátság, ötödiknek az, ha jót tehet valakivel – a boldogság mindenkinek mást jelent, ám a
boldogság keresése mindig hasonló: izgalmas, kalandos és tanulságos. Boldizsár Ildikó író–mesekutató ezúttal olyan meséket
gyűjtött egybe, amelyek
hősei akkor is boldogok
akarnak lenni, ha ehhez
ezer akadályt kell legyőzniük: így kerülhettek egymás mellé európai és ázsiai népmesék, valamint híres írók klasszikus művei.

Ez történt
Sopronban
190 évvel ezelőtt, 1829. április elsején alapította Kurz
weil Ferenc (1792–1865) az
ország első Zeneegyesületét (Musikverein) Sopronban.
60 évvel ezelőtt, 1959. április elsején született Sopronban Herbszt Zoltán költő. A Soproni Széchenyi István Gimnáziumban tanult.
Szegeden hunyt el 1981. június 20-án.
25 évvel ezelőtt, 1994-ben
adták át a Matáv Rt. Oktatási Igazgatóságának épületét
a Győri úton.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája

NE GYULLADJUNK
BE TÚLSÁGOSAN!

Az ember bonyolult szervezetének biztonságát alapjaiban néhány védelmi rendszer tartja (vagy nem tartja!)
stabilan. Ezek közül a (zömmel) csontvelőnkben képződő vérsejtjeink által vezérelt
gyulladásos rendszer meghatározó szereppel bír. Nem
néhány őrkatonáról, hanem
jól szervezett, feladatmegosztott, folyamatosan alakuló óriáshadseregről van
szó, amiben mindenkinek
egymással is összehangolt
szerep jut, és ami egészsé-

›
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Szabadhegyi Győző és Zita

ges helyzetben véd, kórossá
válva rombol. Minden sejt az
örökletesen belékódolt szerepet végzi ugyan, de a környezeti ingereknek megfelelően, miközben a környezeti hatások (és életkorunk
előrehaladása) torzítja, rombolja is a tartaléksejtekben
szunnyadó alapkódot.
Így kapcsolódnak egymáshoz olyan látszólag távol álló
betegségek is, mint a daganatok vagy a „kedvencem”,
az érelmeszesedés
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 10–16.

Április 10.,
szerda

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

Április 11.,
csütörtök

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Április 12.,
péntek

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Április 13.,
szombat

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Április 14.,
vasárnap

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Április 15.,
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Április 16.,
kedd

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

99/311–732

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire
menni Sopronban
sem. Dr. Szabadhegyi Győző nyugdíjba
vonulásáig egyetemi
oktató volt, Zita lánya
pedig előbb nyelvtanárként tevékenykedett, manapság
pedig múzeumpedagógusi munkájában
leli örömét.
Dr. Szabadhegyi Győző a Soproni Egyetem nyugalmazott
oktatója, címzetes egyetemi
docens, aki az 1962-ben végzett első faipari mérnöki évfolyam valétaelnöke is volt. – Apai
felmenőim kismartoniak voltak, nagyapám magyar verseket fordított németre – mesélte
lapunknak az egykori oktató.
– A család az 1921-es népszavazást követően telepedett át
Sopronba, édesapám 1928-ban
itt szerezte meg erdőmérnöki
diplomáját. Édesanyám révén
viszont pedagógus családból
származom, hisz nemcsak ő,
hanem a nagymamám és testvérei is mindnyájan a győri tanítóképzőben végeztek.
– A diploma megszerzését követően a Budapesti

Szabadhegyi Zita és dr. Szabadhegyi Győző FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Falemezművekben dolgoztam,
de mivel az egyetem új karán kevés volt az oktató, Szabó Dénes
professzor úr visszahívott oktatónak a Falemezipari Tanszékre,
így lett belőlem is pedagógus –
folytatta dr. Szabadhegyi Győző.
– Több mint negyven évig oktattam, vezettem gyakorlatokat
és vizsgáztattam az egyetemen,
miközben voltam dékánhelyettes, szerzője vagyok több egyetemi jegyzetnek, szerveztem a
bel- és külföldi tanulmányutakat, tehát mindent összevetve
immáron aranydiplomásként
gazdag és reményeim szerint
eredményes életutat tudhatok

magam mögött mérnökként,
egyetemi oktatóként egyaránt.
– Én abban nőttem föl, hogy
aput egészen különleges módon, rajongva szerették az
egyetemi hallgatók, amit ő szerényen elhallgat – vette át a szót
édesapjától Szabadhegyi Zita,
a Macskakő Gyermekmúzeum
múzeumpedagógusa, történelem–német–spanyol szakos tanár, megyei múzeumi koordinátor. – Az egyetemisták közül
nagyon sokan rendszeresen följártak a lakásunkra, sokan még
ma is köszönnek nekem azok
közül, akik a diplomázásuk
után itt maradtak a városban.

Úgyhogy ő nekem e tekintetben is példakép. Részt veszek
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum projektjeinek
megvalósításában is, de az igazi varázslatos világ az itt, a Macskakőben vár rám nap mint nap.
Tanítottam az egyetem nyelvi
lektorátusán is, azt is nagyon
szerettem, de természetesen
ott szabott helyzetek voltak, itt
viszont minden a múzeumhoz
köthető alternatív ötletet kipróbálhatunk, megvalósíthatunk,
legyen az filmkészítés vagy éppen városfelfedező túra. Tanulok és tanítok egyszerre, ez az itteni munkánkban a csodálatos.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 17-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 27-i rejtvényünk megfejtése: Koncz Zsuzsa koncert. Szerencsés megfejtőnk: Németh Ákos, Sopron, Fapiac utca.
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Igazán sikeres év van az énekesnő mögött

Újra nálunk Rita Ora

Barbi zenével gyógyít

KÓCZÁN
BÁLINT

Rita Ora
idén ismét
hazánkban
ad koncertet, méghozzá az EFOTT fesztiválon. Az énekesnő
legújabb videója a
„kettősségéről” szól.
Rita Ora újra Magyarországra
látogat, méghozzá július 12-én
lép fel a velencei EFOTT-on. Az
egzotikus szépségű énekesnő
igazán sikeres évet zárt, hiszen
tavalyi európai turnéjára minden jegy elkelt, nyáron 33 különböző helyszínen adott felejthetetlen koncertet, köztük a Balaton Sound nagyszínpadán.
A koszovói származású brit
szépség pár hete új videoklippel
rukkolt elő, Only Want You című
dalát egy csodálatos filmen vitte vászonra. Most az amerikai

MADARÁSZ RÉKA

Sárdy Barbara hatalmas ajándékot kapott
az élettől: azzal tölti az
idejét, amit a hivatásának érez. Tudása legjavával igyekszik átadni a
növendékeinek mindazt, amit a két évtizedes zenészi pályája során elsajátított.

Rita Ora július 12-én lép fel az EFOTT fesztiválon
rapper, 6LACK közreműködésével bújt új köntösbe. A videóban
Rita Ora a benne élő kettősséget
mutatja meg, hiszen a sztárság
sem mindig csak csillogás. Az
Only Want You egy igazi tavaszi

szerelmes dal, fülbemászó gitár
riffekkel és slágeres refrénnel,
amit Rita egyedi hangja tesz
még különlegesebbé. Várhatóan
élőben is előadja majd hazánkban a csinos énekesnő!

Hamarosan
új P!nk-lemez!
Kétségtelenül a mai nemzetközi popzenei élet egyik legsikeresebb énekesnője P!nk, aki lassan két évtizede
van a rivaldafényben. A cserfes énekesnőből
családanyává érett, de a karakterét megtartó
énekesnő hamarosan új albummal jelentkezik.
A popikon most új számmal lepte meg közönségét. A Walk Me Home nagyszerű felvezetése a Hurts 2B Human elnevezésű albumnak.
Alecia Beth Moore, művésznevén Pink háromszoros Grammy-díjas amerikai énekes,
színész és dalszerző, akit 2000 óta
a legsikeresebb énekesnők között tartanak számon.

Új dal öt év után
Ötévnyi kihagyás után új
számmal jelentkezik a The
Black Keys! Az amerikai
banda nagy sikerű Fever
című dala után itt a rendkívül izgalmas Lo/Hi.
A felvétel további különlegessége, hogy a zenét és
a szöveget is a duó alkotta, így a hosszú hallgatás

sarok

után egy valódi saját szerzeménnyel térnek vissza.
A rajongóknak további jó
hír, hogy Dan és Patrick nemcsak dallal, hanem egy vadonatúj albummal is készül
2019-re, így érdemes
lesz figyelemmel
követni a páros
munkásságát.

Énektanár, színházi korrepetitor, kántor a Szent
György-templomban, a Julianeum Énekkar karnagya,
saját zenekarának szövegírója és dalszerzője, feleség
és anya – mindez együttesen, és még sokkal több Sárdy Barbara. A pozitív kisugárzású hölgy szinte mindig énekel – vagy tanulja,
vagy tanítja.
– A szüleim és a nagyszüleim orvosok voltak. Sokáig én
is követni akartam a családi hagyományt – mesélte
Barbi. – 18 évesen azonban

Sárdy Barbara

zene által én is segíthetek,
vagy elég, ha csak örömet
szerezhetek az embereknek.
Barbi elsősorban Istenben
hisz, de bármi másban is,
amit csinál. Ha olyan munkát végzünk, amit a hivatásunknak érzünk, fejlődünk,
és ha el is fáradunk, alkalmunk van megtapasztalni
egyfajta kegyelmi állapotot.
A nagymamája ilyen orvos
volt, és sokat mesélt erről.
Szent Ágoston mondta azt,
hogy „Aki szeret, az énekel.
Aki énekel, az kétszeresen
imádkozik.” – Az éneklést
azoknak is javaslom, akik
nem akarnak előadóművészek lenni – folytatta Sárdy
Barbara. – Meg kell tanulni megszeretni a saját hangunkat, különben nem tudunk bánni vele. A lelki világ és a hangképzés között
szoros kapcsolat van: a lelki
mozzanataink befolyásolják
a hangszínünket és a hangképzés módját. Ha valaki elkezd gyakorolni és figyelni a
hangképzésére, az fejlesztőleg hat a személyiségére is.

Új török lemezlovas
Megérkezett Berkcan Demir
első kislemeze, a Hopes. A török
származású dj kiskora óta érdeklődik az elektronikus zene iránt,
15 évesen már saját dalain dolgozott. A lemezlovas legtöbb
idejét stúdióban töltötte, ahol
produceri képességeit fejlesztette, valamint önálló demófelvételeit vette fel.
A fiatal, még csak huszonkettő éves dj–producer nem ismeretlen Isztambul és Ankara

szórakozóhelyein – a kanadai
Deadmau5 előprodukciójaként már lehetősége volt a két
város számos nagyobb klubjában fellépnie.
Első kislemeze, a Hopes egy
nagyon szép dal, amiben remekül keverednek az egyedi
elektronikus ütemek, a mély
basszusok és az élesebb, popos
vibe-ok, azaz rezgések, vibrálások. Biztosan hallunk még a török lemezlovasról.

Látványos SativuS-klip

Nagyon jó a fogadtatása a SativuS legújabb klipjének, ami nem meglepő, hiszen a helyi formáció
talán eddigi leglátványosabb kisfilmjével jelentkezett. A videót közel egy évig forgatták.
A Képzeletünk Szüleménye című dalhoz forgatott új videót a SativuS. A zenekar tagjai úgy érzik, ez az egyik legjobb klipjük.
– Nagyon jól fogadta a közönség a kisfilmet – mesélték a
zenekar tagjai. – Torma Sanyi barátunk igyekezett látványos képi világot varázsolni hozzá, ő rendezte a klipet. Az
operatőr Riba Szabi volt, akivel 2014 óta dolgozunk együtt.
Ezúton is köszönjük nekik a profi munkát!

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

megismerkedtem a férjemmel, Papp Gyula billentyűs–
rockzenésszel, és ez felborította a terveket. Eleinte ösztönösen, később tudatosan
igyekeztem mindent magamba szívni, ami zene. Hat
lemezünk van, a legutóbbin
már nemcsak szövegíró, hanem zeneszerző is vagyok.
Zenei pályafutásomban párhuzamosan fut a könnyű- és
a komolyzene. Most éppen
kórusművek komponálása
foglalkoztat. Nem lettem
orvos, de remélem, hogy a

Curtáék hozzátették: remek hangulatban telt a forgatás, és
ami először beugrik majd nekik róla, hogy sokáig húzódott.
– Négy részben vettük fel. Az elsőt tavaly április elején, majd
nyáron, októberben és végül egy hónapja is forgattunk pár
stúdiós jelenetet, aminek a segítségével a srácok megjelentek az épületek falain. Szóval így összességében majdnem
egy évig készült a videó. Ilyesmire még nem volt példa eddigi pályafutásunk során – nevettek a srácok.
A SativuS-nál az a koncepció, hogy minden lemezük első
száma az előző album címét viseli. Ezért kapta a felvétel A
Képzeletünk Szüleménye nevet. A fellépéseket tekintve egyre
sűrűbb a soproni formáció naptára, nyáron több fesztiválon
is találkozhat velük a közönség. Emellett még idén belekezd
a SativuS az új lemez készítésébe, és érkeznek új videók is.
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