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Dallos Bogi utóbbi pár hónapja munkával 
telt, ugyanis új albumot készített Épp 
most címmel. Az album első kislemeze 
a Méz, melynek – akárcsak a többi dal-
nak – Bogi a szerzője. Ez egy roman-
tikus, tavaszi hangulatú szám, amely-
hez egy animációs klip is készült. Bogit 
A Dal 2014 című műsorban ismerhette 
meg az ország, ahol We All című dalá-
val lopta be magát a közönség szívébe. 

Fejlesztések 
az iskolákbanTöbb, mint vásár

Harmadszor látogatott Sopronba a WAMP

A kormány tartja az ígéretét. Sopron és közvetlen térsége 300 milliárd forint értékű 
fejlesztést kap 2022-ig – jelentette ki városunkban Csepreghy Nándor. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Modern Sopron alapköve

Vásári forgatag, kézműves-foglalkozások és koncert is várta az 
érdeklődőket szombaton Balfon, a már hagyományosnak nevez-
hető medvehagyma-fesztiválon. Gazdag programkínálattal várták 
a résztvevőket, akik számos medvehagymás ételt is kóstolhattak.

Bogi  
és a Méz

Népszerű 
PanoráMaraton

Idén is népszerű volt a PanoráMaraton: 
a nyolcadik alkalommal megrende-
zett terepfutóverseny- és túratávo-
kat több mint háromszázan teljesítették. 

210 millió forint értékű 
fejlesztések és beruhá-
zások történtek a sop-
roni tankerü   letben: 22 
iskolába vásároltak bú-
torokat, több intézmény-
be új takarítóeszközök 
kerültek, de volt, ahol 
új kazánt építettek be. 
– A kormányzat kiemelt 
feladatának tekinti a köz-
nevelés mai kor kihívása-
inak megfelelő reform-
ját – mondta dr. Solti 
Péter, a Klebelsberg-köz-
pont elnöke Sopron-
ban, a Doborjáni-
iskolában.
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Lapunk előző számában az idős 
emberekre specializálódott tol-
vajokról írtunk. Most a nyugdí-
jasokat átverő és megkárosító 
bűnesetek speciális formájá-
ról, a telefonos csalásról beszélt 
a szakember. – Viszonylag rend-
szeresen érkezik a rendőrségre 
bejelentés olyan esetről, amikor 
idős emberhez telefonon beje-
lentkezik valaki, aki unokájának 
vagy valamelyik távoli rokoná-
nak, illetve annak közeli isme-
rősének adja ki magát – mondta 
el a Soproni Témának Babelláné 
Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – Álta-
lában olyan ürüggyel telefonál-
nak, hogy bajba kerültek, sürgő-
sen pénzre van szükségük, mert 
összetörték a kocsit, vagy tarto-
zást halmoztak fel.

A telefonáló megkéri a hívot-
tat, ne mondja el a „szülőknek”, 
a pénzt pedig egy állítólagos 
„barát” veszi majd át. – Általá-
ban za  varó tényezőket is bevet-
nek, az átvevő például folyama-
tosan telefonál, hogy az áldozat-
nak ideje se legyen gyanakodni 
– tette hozzá a főelőadó. – Saj-
nos, sokszor az elkövetés után 
jóval később, az igazi unokával 
való találkozás során derül ki, 

hogy az idős ember bűncselek-
mény áldozata lett.

Ha szemfüles a „célpont”, csak 
csalási kísérletről kapnak beje-
lentést a rendőrségen, de meg-
történik, hogy nagyobb összeg 
bánja a hiszékenységet. – Nem-
régiben egy idős asszonytól 
ötszázezer forintot kért az „uno-
kája”, mire ő megkérdezte, hogy 
annyi biztosan elég lesz-e; végül 
egymillió forinttal rövidítették 
meg a hiszékeny nagymamát.

Babelláné Lukács Katalin azt 
is elmondta, ha kicsit is gyanak-

szunk arra, hogy tényleg hozzá-
tartozónk kér telefonon segítsé-
get, néhány személyes jellegű 
kérdéssel győződjünk meg arról, 
hogy valóban az van-e a vonal-
ban, akinek kiadja magát! Idegen 
embernek ne adjunk át pénzt, 
amennyiben az unoka bajba 
kerül, jöjjön el személyesen, 
vagy közös rokon vagy isme-
rős érkezzen a pénzért! Fiatalok 
esetében pedig mindig vonjuk 
be a szülőket, hiszen a bajról 
– ha valóban fennáll – nekik is 
tudniuk kell!

„Unokázós” csalók
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az idősektől az „unoka” helyett egy ismeretlen 
barát veszi át a kicsalt pénzt FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nagyheti 
szertartások

BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta 
békésen megfér egymás mel-
lett több keresztény közös-
ség és templom. Sorozatunk-

ban bemutatjuk a város templomait, tör-
ténetüket, érdekességeiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, valamint terveiket.

A római Colosseum félkörívét és 
az ókeresztény bazilika építészeti 
elemeit ötvözi a kurucdombi 
Szent István-templom, amely 
jö  vőre lesz 75 éves. Alapkövét 
1940. június 30-án Papp Kálmán 
városplébános helyezte el, majd 
Körmendy Nándor tervei alapján 
Rosenstingl Antal soproni épí-
tészmérnök irányításával épült 

fel az eredetileg Szent Erzsébet-
nek ajánlott templom, melyet 
a Szent István jubileumi év kap-
csán szentelt fel államalapítónk 
tiszteletére 1943. szeptember 
8-án Apor Vilmos győri püspök.

A félköríves templom tizen-
két sima, henger alakú oszlopon 
nyugszik, jelképezve a tizenkét 
apostolt. A templom díszítésé-

ben a soproni művészek jártak 
élen: a főoltár domborműveit 
Szakál Ernő és Stöckert Károly 
faragta, mindketten alkottak 
más szobrokat is a templomba; 
a freskókat Sterbenz Károly fes-
tette 1945–1961-ig. De készített 
szobrot a templom számára Föl -
dessy Gyula győri szobrászmű-
vész is, a tabernákulumot pedig 
Körmendy Nándor tervei alap-
ján Schima Bandi győri ötvös-
művész készítette. A templom 
érdekessége a Czestochowai 
fekete Madonna kép, amelyet 
lengyel hadifoglyok adományoz-
tak a soproni híveknek. Az or  -
gonát Soproni (Schwarz) József 
zeneművészeti főiskolai tanár 
tervezte, a budapesti orgona-
gyárban készült 1956-ban.

A templom külső kerengő-
jében helyezkedik el Szent Ist-
ván szobra, amely a városban is 
egyedülálló, így a templom szol-
gál helyszínül az augusztus 20-i 
ünnepségnek, melyet a plébá-
nia és a város vezetése minden 
évben közösen rendez meg.

– A templom 70 éves jubileu-
mára 2013-ben megújult a temp-
lombelső, a festés és a ké  pek tisz-
títása mellett a padokat is kárpi-
toztattuk – mondta el Böcskei 
Győző plébános. – Az anyagi 
meg    újulás mellett lelkileg is 
ráhangolódtunk a jubileumra: 
minden hónap első vasárnap-
ján vendégatyák mutatták be az 
esti szentmisét, akik erről a plé-
bániáról kerültek ki vagy koráb-
ban itt szolgáltak. A jövő évi 75. 
évfordulóra is készülünk lelki-
leg és kézzelfogható tervekkel: 
fontos feladataink közé tartozik 
a harangok átszerelése, megújul 
az elektronikai vezérlés és szüksé-
gessé vált a szerkezeti átépítés is, 
emellett a templomtornyot kül-
sőleg tatarozni szeretnénk, vala-
mint adományokból toronyóra 
kerülne a torony négy oldalára, 
így a hívők régi vágya teljesedhet. 

A templomok története, rejtett és látható kincseik

Kurucdombi  „Colosseum”

A templom formájában ötvözi a Colosseum és az ókeresztény templomok 
alakját, a torony a kereszttel együtt 33 méter magas

Szent Margit-templom – pén-
tek: 14.30 keresztút, 15 óra püs-
pöki szertartások passióval, 
szombat: 8–18 óráig látogatható 
a szentsír, 20 óra húsvéti vigília, 
püspöki szentmise feltámadási 
körmenettel, vasárnap és hétfő 
8 óra, 9.30 és 11 óra szentmise 

Szent Orsolya-templom –  
péntek: 15 óra keresztút és szer-
tartás, szombat: 21 óra szertar-
tás tűzszenteléssel és körme-
nettel, vasárnap és hétfő: 10.30  
szentmise

Szent György-templom – pén-
tek: 9 óra reggeli zsolozsma, 11 
óra keresztút, 15 óra szertartások, 
a végén a szentsír megnyitása, 
szombat: 16 óra nagyszombati 
vesperás, 22 óra feltámadási szer-
tartás – tűzszentelés, felnőttek 
keresztelése és bérmálása, körme-
net, vasárnap: 8 óra latin mise, 
17 óra ünnepi szentmise dr. Pápai 
Lajos nyugalmazott megyéspüs-
pök celebrálásában, 19.30 ifjúsági 
mise, hétfő: 8 óra latin nyelvű, 
17 óra és 19.30 szentmise

Szent Imre-templom – pén-
tek: 15 óra keresztút, 18 óra szer-
tartás, szombat: 21 óra húsvét 
vigíliai szertartás, vasárnap: 
9 óra, 10.30 és 18 óra szentmise, 
hétfő: 9 és 18 óra szentmise

Jézus Szíve-templom – vasár-
nap és hétfő: 7.30 szentmise

Szent István-templom – pén -
tek: 15 óra szertartás, 20 óra  
ke  reszt  út, szombat: 20 óra hús-
véti vigília feltámadási körme-
nettel, vasárnap és hétfő: 8.30, 
10 és 19 óra szentmise

Szent Mihály-templom – 
péntek: 15 óra szertartás pas-
sióval és a kereszt előtti hódo-
lattal, szombat: a szentsír 9–12 
óráig látogatható, 20 óra hús-
véti vigília feltámadási körme -
net  tel, vasárnap és hétfő: 9.30  
szentmise

Szentlélek-templom – va -
sár  nap és hétfő: 11.30 és 18 óra  
szentmise

Kertvárosi templom – pén-
tek: 15 óra keresztút, szombat: 
20 óra feltámadás körmenet-
tel, vasárnap és hétfő: 10 óra 
szentmise, hétfőn a mise után 
szentségimádási nap, 18 óra-
kor szentmise

Domonkos templom – pén-
tek: 14 óra keresztút, 15 óra 
nagy    pénteki szertartás, pén-
tek és szombat: 8 órakor éne-
kelt zsolozsma és 12-ig gyónta-
tás, szombat: 15–16 óra Rózsa-
füzér Társaság imavirrasztása, 
20 óra szertartás tűzszente-
léssel, feltámadási liturgiával 
és ételszenteléssel, vasárnap 
és hétfő: 7 óra, 8.30, 10 óra, 
11.30, 16 óra szentmise, vasár-
nap a két reggeli mise végén 
ételszentelés

Bencés templom – pén-
tek: 15 óra keresztút és szer-
tartás, szombat: 19 óra húsvét 
vigíliája, vasárnap és hétfő: 
9 óra szentmise

Evangélikus templom – pén-
tek: 8 és 10 óra magyar, 9 óra 
német istentisztelet úrvacsorá-
val, 18 órakor magyar istentisz-
telet csatlakozó úrvacsorával 
és passióolvasással, szombat: 
a temetőkápolnában 14 óra-
kor német, 15 órakor magyar 
istentisztelet, vasárnap: 5 óra 
magyar istentisztelet úrvacso-
rával, 8 és 10 óra magyar, 9-kor 
német istentiszteletet áldozati 
gyűjtéssel és úrvacsorával, 16 óra 
úrvacsorás istentisztelet Balfon, 
hétfő: 8 és 10 óra magyar, 9 óra 
német istentisztelet 

Református templom – pén-
tek: 10 és 18 óra istentisztelet 
úrvacsoravétellel, szombat: 18 
óra istentisztelet, vasárnap és 
hétfő: 10 óra istentisztelet

Böcskei Győző  
plébános
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GYŐRI-VARGA NÓRA

A CT (computer tomográfia) egy olyan rönt-
genvizsgálati eljárás, amely a számítás-
technika egyidejű alkalmazásával képes 
harántmetszeti képet alkotni a test bár-
mely pontjáról. Írásunkban összegyűj-
töttük, általában mikor alkalmazzák.

Noha a CT- és az MRI-vizs  gá -
latok gyakran kerülnek egymás 
mellé a köznyelvben – lévén 
mindkettő speciális kép  alko tó 
diagnosztikai mód   szer –, nagy 

különbség van köztük. Az MRI 
erős mágneses térben zajló 
vizs  gálat, mely során rádiófrek-
venciás hul  lá  mokat alkalmaz-
nak, míg a CT röntgensugarak 

segítségével készít a hagyomá-
nyos röntgenképnél jóval rész-
letesebb felvételt a testről. 
– Ellentétben az MRI-vizs  gá  lat -
tal, a CT rövidebb ideig tart: a fel  -
vételek egyenként nem hosz - 
szabbak 20 másodpercnél, a tel-
jes vizsgálat maximum 10–15 
perc – magyarázta dr. Hoffer 
Krisztina, a Soproni Gyógy  köz -
pont osztályvezető radiológus 
főorvosa. 

CT-vel kimutatható többek 
kö   zött a szervek gyulladásos, 
daganatos betegsége, sérülése, 

vérzése, fejlődési rendellenes-
sége, a vesekövek helye, mérete, 
összetétele. Leggyakrabban az 
agyat, az arcürege  ket, a mell-
kast, a hasat és a da  ga  na tok ki -
ter  jedését vizsgálják így, de az 
ereket és a koszorúereket is.

– Vannak tervezett és sürgős 
vizsgálatok – folytatta a fő    orvos. 
– Utóbbiakra akkor van szükség, 
ha egyszerre több szerv sérülé-
sére (például autó  baleseteknél), 
koponyasérülésre, stroke-ra, il   -
let  ve tüdőembóliára gyanak-
szunk. A tervezett vizsgá  la    tok 
egy részénél intravénás és/ 
vagy szájon át adható kont  raszt -
anyagot alkalmazunk, emiatt 
a betegnek éhgyomorral kell 
érkeznie, és szükség van egy 
hónapnál nem régebbi vese-
funkciós értékekre is. Célzott 
vastagbélvizsgálat előtt béltisz-
títás, szív CT előtt pedig vérnyo-
más- és pulzusmérés történik. 

Maga a vizsgálat fájdalom-
mentes; a mérések alatt moz-
dulatlanul kell feküdni a vizs-
gálóasztalon, ami egy rövid, 
mind  két végén nyitott alagúton 
halad át. Hasi, mellkasi CT-nél 
a mé  rések alatt vissza kell tar-
tani a lélegzetet. 

A vizsgálat idejére a beteg-
nek általában el kell távolítania 
magáról a fémtárgyakat. Váran-
dós nőknek a CT nem ajánlott 
– ki  véve súlyos, életveszélyes 
állapot esetén – a rönt  gen  su -
garak magzatra gyakorolt káros 
hatása miatt.

CT: számítógépes rétegvizsgálat
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Dr. Hoffer Krisztina főorvos elmondta, a CT-vizsgálat fájdalommentes; a mérések 
alatt mozdulatlanul kell feküdni a vizsgálóasztalon FOTÓ: SOPRONI TÉMA–ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

Összesen mintegy 210 millió forint értékű fej-
lesztéseket hajtottak végre a soproni tan-
kerületben az előző év végén. Az összeg-
ből például 22 iskolába vásároltak bútoro-
kat, több intézménybe új takarítóeszközök 
kerültek, de volt, ahol új kazánt építettek be.

– A kormányzat kiemelt felada-
tának, céljának tekinti a közneve-
lés mai kor kihívásainak megfe-
lelő reformját – mondta dr. Solti 
Péter. A Klebelsberg-központ el -
nöke részt vett a sopro ni a Do  -
bor  já  ni-iskolában azon a sajtó-
tájékoztatón, ahol a sop  roni tan-

kerület fejlesztése it mu  tatták be. 
– A Soproni Tankerületi Központ 
a kormányzati többletforrásnak 
köszönhetően mintegy 210 mil-
lió forint értékű felújításokat, esz-
közbeszerzéseket tudott meg-
valósítani az elmúlt időszakban 
– kezd  te Ma  rek János, a soproni 

tankerület vezetője. – Összesen 
huszonkét intézménybe vásárol-
tunk új iskolabútorokat, mint-
egy 30 millió forint értékben. 
A beszerzéseknél külön figyel-
met fordítottunk a kistelepülési 
iskolákra, hiszen ott nagyobb volt 
a lemaradás.

Vizesblokk-felújítások, gépé-
szeti beruházások 58 millió fo -
rint  ból valósultak meg, takarító-
eszközöket, karbantartási gépeket 
pedig 40 millió forint ér  tékben 
juttattak el az oktatá si intéz-
ményekbe. Zenei és ké  pes  ség -
fejlesztő eszközöket valameny-
nyi zeneiskola tudott vá  sárolni 
25 millió fo  rint értékben, intéz-
ményi sport    esz  köz  vá  sár  lásra 
pedig 4,5 millió forintot tudtak 
fordítani az intézmények.

– Terveink szerint idén is folyta-
tódnak a fejlesztések – tette hozzá 
Ma  rek János. A közelmúltban 
in    dul  tak el az uniós pályázatok, 
például a kimondottan EGYMI-  k 
szakmai fejlesztését célzó EFOP- 
 os programok. Ezekben a Soproni 
Tankerületi Központ mind a négy 
intézménye érintett.

A Doborjániban már ősztől használják az új, korszerű kazánt

Fejlesztések az iskolákban

FELÚJÍTÁS A DOBORJÁNIBAN: A fejlesztések sorából ki-
emelkedett a Doborjáni Ferenc gyógypedagógiai intézmény-
ben végrehajtott kazáncsere. – Korábban egy több mint 
15 éves szerkezet biztosította az intézmény épületeinek fű-
tését, valamint a melegvizet – tudtuk meg Krutzlerné Szar-
ka Tündétől, a Doborjáni igazgatójától. – Az elavult kazánnal 
sok gond volt, többször kilyukadt. Az új, 17 millió forintos ka-
zánt tavaly ősszel szerelték be, azóta kifogástalanul működik.

A Doborjáni új kazánját mutatja Krutzlerné Szarka Tünde dr. Solti Péternek. 
A beruházás része volt a tankerület 210 milliós fejlesztésének. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT 

Sopronért Em   lék  ér  met vehe-
tett át a hűség napján Horváth 
Nándor. A cukrászmester gim-
nazistaként került Sopronba. 
Az érettségi után tanulta ki 
a mesterséget, amivel gyermek-
kori álmát váltotta valóra, hisz 
már kamaszként fagyis tricikli-
vel rótta Répcelak, majd Sopron 
utcáit. Büszke arra, hogy min-
den idők legjobb cukrászmes-
tere, Danis Rezső volt az okta-
tója és főnöke. 1973-tól 15 évig 
a Lokomotív Étterem cukrá-
sza, séfhelyettese volt. Tovább-
képzésre a budapesti Zserbóba 
került. 1985-től, amikor is meg-
szerezte a cukrász mesterlevelet, 

a Faraktár utcában nyitott cuk-
rászdájában dolgozik, amely 
fogalom lett a városban. 1991-
ben Aranyjelvényes cukrász 
kitüntetést kapott. 

Emlékérem

Horváth Nándor

„A kormányzat 
kiemelt felada-
tának, céljának 
tekinti a közneve-
lés mai kor kihí-
vásainak megfe-
lelő reformját.”

DR. SOLTI PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Huszonnégy órás közös szolgá-
latot tartott a Soproni Polgárőr 
Egyesület és a Soproni Rendőr-
kapitányság szombaton reggel 
8 órától vasárnap 8 óráig. 

Az Országos Rendőr-főkapi -
tányság és az Országos Polgár-
 őr Szövetség 2014-ben kötött 
együttműködési megállapodá sa 
alapján a polgárőr egyesületek 
minden évben legalább egy-
szer 24 órás szolgálatot tartanak 
a helyi rendőrkapitányságokkal 
közösen. – A soproni rendőrökkel 
egyeztetett időpontban 15 polgár-
őrrel, 10 rendőrrel és 8 gépkocsi-
val indítottuk az akciót – mondta 
el a Soproni Témának Kovács 
István, a Soproni Polgárőr Egye-
sület szolgálatvezetője. – Csat -
lakoztunk a közlekedésrendészeti 
osztály baleseti helyszínelőjéhez 
és a közrendvédelmi osztály jár-
őreihez is. Az ittas vezetők kiszű-

résére „Villámittas” akciót tartot-
tunk a város különböző pontjain, 
emellett négy órán át körözött 
gépjármű felderítésében segítet-
tünk: 975 gépjárművet ellenőriz-
tünk, négyszer szabtunk ki hely-
színi bírságot.

Kovács István összegezte, 
4 köz    lekedési balesetnél hely-
színeltek, 7 esetben kellett hely-
színi bírságot alkalmazni, több 
mint 75 autóst szondáztattak 
meg, akik közül ketten akadtak 
fenn a rostán ittas vezetés miatt. 
A Washington Parkban három 
embert eszméletlenül találtak. 
Közülük ketten a helyszínen ma -
gukhoz tértek, harmadik társu-
kat kórházba szállították. A 84. 
szá  mú főúton a forgalomirányí-
tásban is részt vettek a jelzőlám-
pák meghibásodása miatt. Egy 
gyermek szülei is a közös akció-
nak köszönhetik, hogy egy órán 
belül megtalálták a Tómalmon 
eltévedt kisfiukat. 

Közös akció  
a biztonságért

A polgárőrök a hétvégén közösen járőröztek  
a rendőrökkel FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hétfőn dr. Fodor Tamás polgármester fogadta 
Rusztemov Nurbah-ot, a Kazah Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetét. Szóba került, hogy a kazah–
magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 
negyedszázados évfordulóján vendégszerepel 
a Kazah Nemzeti Művészeti Egyetem népi 
hangszerek zenekara, akik április 28-án 
Sopronba is ellátogatnak, és a Liszt-központban 
tradicionális kazah dalok feldolgozásával 
hangversenyt adnak. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Kazah nagyköveti 
látogatás



Városi hírek www.sopronitema.hu 2017. április 12.4

EZ LESZ…
Holokauszt emléknap

Április 12., szerda 13 óra, Paprét
Beszédet mond dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere

Könyvcsere & felolvasóest
Április 12. 17 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Zanza–TöményImpro
Április 13., csütörtök 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz
Április 13. 19 óra, Soproni Petőfi Színház

Húsvéti kézműveskedés és játékok
Április 14., péntek 16 óra,  
József Attila Művelődési Ház, Balf

Wellhello tavaszi turnényitó
Április 14. 21 óra, Hangár Music Garden

Mystery Gang koncert
Április 14. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Legókiállítás
Április 15–16., szombat–vasárnap, 9–19 óra,  
GYIK Rendezvényház
További időpont: április 16., hétfő 12–20 óra

Húsvéti barlangtárogató
Április 15–17., szombat–hétfő 10–18 óra,  
fertőrákosi kőfejtő
Családi és gyermekprogramok, játékok, kirakodóvásár, 
zenés műsorok várják a kilátogatókat

Irie Maffia koncert
Április 15., szombat 21 óra, Hangár Music Garden

ZságbaMacska
Április 15. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Dale Wasserman:  
Száll a kakukk fészkére

Április 16., vasárnap 19 óra, Soproni Petőfi Színház

Apnoé koncert
Április 16. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Alzheimer Café
Április 18., kedd 17 óra, Pannonia Hotel
Jövőkép az Alzheimer betegséggel élő családoknak 
címmel Burkali Bernadett szociológus tart előadást

Bánfalvi könyvtári esték
Április 20., csütörtök 17 óra, sopronbánfalvi 
fiókkönyvtár
Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító, 
Sopron díszpolgára lesz az irodalmi est vendége

Szívem Csücske
Borbély Károly festőművész kiállítása május 2-ig, 
hétfő kivételével naponta 10–18 óra között tekinthető 
meg a Fabricius Galériában

SOROZATUNKBAN SOPRON NEVES MŰEMLÉKEIT, ÉPÍTÉSZETI–SZOBRÁSZATI KINCSE-
IT MUTATJUK BE A SOPRONI MÚZEUM SEGÍTSÉGÉVEL.
A Hátsókapu 8. számú ház Várkerületre néző oromzatán messziről látható az MP monogram, 
amely Müller Paulin kereskedő nevének kezdőbetűit jelöli. Felvetődhet a kérdés: számos kora-
beli kereskedő között miért őrzik tisztelettel a nevét a soproniak? Leginkább azért, mert a kö-
zösséget is szolgálta. A Fekete elefánthoz címzett fűszerkereskedése legendássá vált. 1891-ben 
a soproni vízmű alapító tagja volt, de közreműködött a sörgyár (1895) és a gázmű megalapítá-
sánál is (1866). A várost segítő alapítványt hozott létre, és házát Sopronra hagyta, így cseleke-
deteinek elismeréseként 1897-től a második világháborúig Müller Paulin utca volt a Hátsókapu. 
Az általa nagykereskedéssé fejlesztett üzlet helyén ma is ABC működik. A soproniak manapság 
is 11-es néven emlegetik, mivel a Kádár-korszakban több évtizeden át a Soproni Élelmiszer-ke-
reskedelmi Vállalat 11. számú élelmiszer–csemege boltja üzemelt az egykori „Pémüller” helyén.  
SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM – BOLODÁR ZOLTÁN, FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Él még a locsolás hagyománya?
SCHWENK FRIGYES:
A feleségem és a gyermekem 
sajnos már elhunytak. Ne-
kem az ad erőt, hogy a kis -
unokám és a baráti köröm 
nő  tagjait kivétel nélkül rend-
szeresen meglocsolhatom.

TELEKI BÉLA: 
A locsolást leszűkítettem 
a csa  ládomra, akiket reggel 
ezzel a hagyománnyal kel-
tek. Fiatalabb koromban töb-
beket is felkerestem, de úgy 
érzem, mára kiöregedtem.

SZELI PETRA:
A rokonaim, barátaim már 
ismernek annyira, hogy tud-
ják, ezt a hagyományt nem 
támogatom. Így már nem 
is locsolnak meg húsvét-
hétfőn.

MIHALICZ BENJAMIN: 
Igen, szoktam húsvétkor 
locsolni. Korábban húsvét-
hétfőn a lány osztálytársa-
imat is felkerestem. Általá-
ban reggel indulok és dél-
után végzem.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

RÖVIDEN

Külföldön a Luka 
Pincészet bora

A Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium által 
meghirdetett idei borvá -
lo  gatás könnyű vörös-
bor kategóriájában a Lu -
ka Pincészet „Kékfrankos 
2015” bora képviseli ha-
zánk borkultúráját 2017-
ben Magyarország kül-
képviseletein – tudatta 
Lu  ka Enikő, a pincészet 
tulajdonosa. Hamarosan 
minden kül    kép  viseletre 
kiérnek a szál  lítmányok. 

Útlezárások
A belvárosi utcák felújí-
tása kapcsán a Fő tér 5. 
szám alatti – megye-
házai átjárót az udva-
ron fo  lyó munká latok 
miatt várhatóan május 
6-ig lezárják. A kivite-
lezés ideje alatt a hiva-
talok megközelítése za-
vartalan lesz.
Mindemellett április 18-
tól a Templom utca Fő 
tér és Bünkner köz kö-
zötti szakaszát is lezár-
ják. A Fő teret gépjármű-
vel a Városház utca fe-
lől lehet megközelíteni.

›

Tojáskereső játékot szervez Sopronban a sportfelügyelet 
és az SVSE természetjáró szakosztálya húsvéthétfőn reg-
gel kilenc és dél között. A helyszín az Erzsébet-kert. A táv 
1500 méter 20 ellenőrzőponttal, ahol a tojás alakú papír-
bójáknál elhelyezett zsírkrétával kell a rajtban kapott tér-
kép hátuljára a megfelelő sorszámhoz kis jelet tenni. A szer-
vezők arra kérnek mindenkit, hogy a játékosok fokozottan 
ügyeljenek a kert növényeire. Fontos, hogy az is feltétle-
nül jelentkezzen a célban, aki nem megy végig a pályán, 
mert az első 300 beérkező gyermek apró ajándékot kap.

Húsvéti tojáskereső verseny

Nyílt napot tartanak április 18-án, kedden a NAV soproni ügy-
félszolgálatán (Kis János utca 4.) 13.30-tól 15.30-ig. Ebben az 
időpontban azokat várják, akik az adóbevallási tervezetük el-
éréséhez ügyfélkaput nyitnának, vagy van ügyfélkapujuk, de 
segítséget kérnek a NAV által készített tervezetükkel kapcso-
latban. Az ügyfélkapu-regisztráció mindössze néhány percig 
tart, és csak személyazonosító igazolványra (személyi igazol-
vány, jogosítvány vagy útlevél) és érvényes e-mail címre van 
szükség hozzá. Mint arról beszámoltunk, az idei évtől az adó-
hivatal külön kérés nélkül elkészítette a bérből és fizetésből 
élő magánszemélyek szja-bevallási tervezetét a munkálta-
tóktól, kifizetőktől érkezett adatok alapján. 

Nyílt nap a NAV-nál

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Mit jelöl az MP betű  
a ház oromzatán?

PLUZSIK TAMÁS

A virágvasárnapot megelőző, 
úgynevezett fájdalmas pénte-
ken immáron hagyomány Sop-
ronban is a Jézus szenvedés-

történetét felidéző városi keresztút.

A keresztutat ebben az évben 
a keresztény hívők és a város 

pap  sá  gának részvételével a bán  -
falvi kertvárosi plébánia szer-

vezte meg az egykori pálos stá-
ciók helyén.

– A mai Magyarország terüle-
tén Bánfalván találhatók a legré-
gebbi stációk, amelyeket Széché-
nyi Pál nagyvonalú adományá-
ból 1667-ben készíttettek a pálos 
atyák – tudtuk meg Németh At -
ti  la plébánostól. – Annak idején 
öt stáció volt, beleértve a ma 
már nem létező Kálvária-, illetve 

Szent Sír-kápolnát is. Eredeti for-
májában ma már csak kettő léte-
zik, mely az egykori kolostor fala 
mellett található. Az egyik Jézus 
megostorozását, a másik tövis-
koszorúval való megkoronázását 
ábrázolja.

Az összegyűlt hívek és a város 
papsága az esti szertartáson Né -
meth Attila vezetésével a fájdal-
mas rózsafüzért imádkozták.

Városi keresztút

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Április 16-a a magyar holo-
kauszt emléknapja. A sop-
roniak a papréti emlékmű-
nél idézik fel az akkori idők tragikus történéseit és 
emlékeznek az áldozatokra.
1944-ben ezen a napon kezdték meg országszerte 
az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását. Sopron-
ban májusban alakították ki a gettók területét, pél-

dául a Papréten, az Új 
utcában, de más utcák-
ba is zsúfoltak zsidó-
kat. A végzet júliusban 
érkezett el számukra, 
amikor a Déli pályaud-
varról elindultak az első 
vonatok Auschwitzba. 
Több mint 1800 hon-
fitársunkat vitték a ha-
lálgyárba, közülük alig 
néhányan (egyes szá-
mítások szerint 200-
an) tértek vissza. Hát-
ramaradt vagyonukat, 
üzleteiket lefoglalták 
a hatóságok, amikért 
aztán nagy tülekedés 

indult… Pedig Sopronban a zsidóság a XX. század-
ban már békében élt a keresztényekkel. Több évszá-
zados ittlétük persze nem volt mindig felhőtlen, volt, 
amikor elüldözték őket a városból, de aztán mindig 
visszatérhettek. Megbecsült polgárai voltak Sopron-
nak. Ezt a békés és hasznos együttélést szakította fél-
be a nácizmus és magyar szimpatizánsainak barba-
rizmusa. A holokauszt olyan bűntett, amelyre nincs 
bocsánat azóta sem. Hatmillió zsidó áldozat, közöt-
tük több százezer magyar. 
Az elmúlt évtizedekben – és még napjainkban is saj-
nos – vannak olyanok, akik tagadják a holokausz-
tot, és megpróbáltak, megpróbálják felizzítani újra és 
újra az antiszemitizmust. Nem tudom, hogy Magyar-
országon mennyien lehetnek ilyenek – gondolom, 
a többséghez képest elenyészően –, de úgy vélem, 
egyetlenegy emberrel sem vállalhatunk közösséget, 
aki mássága miatt ítél el valakit. Tény, az antiszemi-
tizmusnak hazánkban mély gyökerei vannak, de ép-
pen ezért (is) kell mindent megtennünk azért, hogy 
csírájában fojtsuk el az esetlegesen lappangó indu-
latokat. Sopront napjainkban szerencsére elkerülik 
a szélsőségek, de a múltra mégis emlékeznünk kell, 
fejet hajtva az áldozatok előtt, újra és újra elutasítva 
mindenfajta diktatúrát, mert ha nem így lesz, mind-
annyian áldozatokká válhatunk.

„Egyetlen egy ember-
rel sem vállalhatunk 
közösséget, aki más-
sága miatt ítél el vala-
kit. Tény, az antiszemi-
tizmusnak hazánkban 
mély gyökerei van-
nak, de éppen ezért 
(is) kell mindent meg-
tennünk azért, hogy 
csírájában fojtsuk el 
az esetlegesen lap-
pangó indulatokat.”

Horváth Ferenc jegyzete

Soha többé

Sopron és közvetlen térsége 300 milli-
árd forint értékű fejlesztést kap 2022-ig 
– jelentette ki Sopronban Csepreghy Nán-
dor. A miniszterhelyettes a Modern Városok 
Program soproni „megnyitójára” érkezett 
a városba, és a Kolostor utcában a városveze-
téssel együtt letette a helyi program alapkövét.

A Kormány és a város 2015 már -
ciusában írta alá a Modern Vá -
rosok soproni fejlesztési prog-
ramját rögzítő szerződést, amely 
tartalmazza az M85-ös megépí-
tését, a belváros megújítását, 
a Lö  vérek és a Fertő fejlesztését. 
Csepreghy Nándor miniszterhe-
lyettes áp  rilis 5-én érkezett Sop-

ronba, egyrészt, hogy a város-
vezetéssel együtt áttekintse, 
mi  képp is áll a fejlesztések elő-
készítése, illetve hol tartanak 
a konkrét mun  kálatok. A látoga-
tás másik célja pedig annak az 
alapkőnek a le  tétele volt a Kolos-
tor utcában, amely a soproni 
program kezdetét jelzi. Az ese-

ményen részt vett Firtl Mátyás, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője, dr. Fodor Tamás 
polgármester, dr. Simon Ist-
ván alpolgármester és számos 
önkormány  zati képviselő is. 

A polgármester korszakos lé    -
pés     nek nevezte a Modern Sop    ron 
fejlesztési programjait és köszö-
netét fejezte ki a Kor  mánynak. 
Meg  erősítette, a belvárosi prog-
ram 2018 őszére fejeződik be. Firtl 
Mátyás történelmi léptékű fej-
lesztésekként jellemezte a prog -
rampontokat, s ő is köszönetét 
fe      jez    te ki, hogy el   indulhatott 
a nagy  szabású beruházássorozat. 
Csepreghy Nán  dor mindenek 

előtt arról be  szélt, hogy elsősor-
ban dr. Molnár Ágnes képvise-
lőnek köszönhető, hogy Sop-
ronban kezdődött a Modern Vá -
rosok Program „története”, és 
hogy ilyen nagyszabású tervek 
valósulhatnk meg városunk-
ban, majd kijelentette, a Kor-
mány minden ígéretét teljesíti, 
és 2022-ig, a fejlesztési ciklus 
végéig minden fejlesztést befe-
jeznek városunkban. Sopron és 
közvetlen térsége 300 milliárd 
forint forrást használ  hat fel. 
A bel  város utcáinak, te  reinek 
felújítása (mint erről a Soproni 
Té  ma már beszámolt) megkez-
dődött, a töb  bi program előké-
szítés alatt áll. A miniszterhelyet-
tes kiemelte, nem csupán egy 
gesztus a Kormánytól a sop  roni 
fejlesztés – természetesen az is 
–, hanem gazdasági és turisztikai 
érdek is, mert meg kell szüntetni 
a „fej  nehéz” gazdaságot. Ehhez 
pedig az kell, hogy legyenek erős 
vidéki centrumok. Ezért dolgoz-
ták ki a Modern Városok Prog-
ramját, amelynek Sopronban 
része az M85-ös is. Továbbra is 
dolgoznak azon, hogy a bürok-
rácia minél ke  vésbé tudja hát-
ráltatni az ilyen beruházásokat. 

– Az M85-öst minden kor-
mány megígérte, de egyik sem 
került ilyen közel a megépíté-
séhez – jelentette ki a minisz-
terhelyettes.

Dr. Fodor Tamás kérdésre vála-
szolva arról is szólt, hogy még 
az idén elkezdődhet a Russ és 
Lenck villa felújítása, jól halad az 
uszodai fejlesztés előkészítése, 
és megerősítette, hogy a volt 
Maroni Hotel területén alakítják 
ki a nemzeti konferencia-köz-
pontot. A Fertő tavi munkálatok 
jövőre kezdődnek.

Csepreghy Nándor: A Kormány minden ígéretét teljesíti

A Modern Sopron alapköve

PLUZSIK TAMÁS

Emléküléssel és kitüntetések 
átadásával ünnepelte a gödöl-
lői királyi kastélyban alapításá-
nak 110. évfordulóját a Magyar 
Egyetemi–Főiskolai Sportszö-
vetség (MEFS). Az ünnepségen 
több évtizedes, a magyar egye-
temi sport szervezése és nép-
szerűsítése terén végzett mun-
kássága elismeréseként MEFS 
Életműdíjat vehetett át prof. 
dr. Takáts Péter, a Soproni Egye-
tem professzora.

– Őszintén elérzékenyültem, 
amikor a jubileumi ünnepsé-
gen Szabó Tünde sportért fele-
lős államtitkártól átvettem 
a ki        tüntetést – mondta el prof. 
dr. Takáts Péter. – Ezer és egy 
emlék filmkockaként pergett le 
előttem: Erdész Nándor és az 
első kosárlabdaedzés a Berzse-
nyiben, Zombori Pista bácsi és 
a soproni textiles, a feledhetet-
len kupasiker a SMAFC-cal és per-
sze a Mester, Krasznai Feri bácsi; 

majd az egyetemi évek, előbb 
hallgatóként, ezt követően 
pedig oktatóként, ami-
kor is az a megtisztel-
tetés is ért, hogy mint 
az egyetem tudomá-
nyos rektorhelyettese, 
a SMAFC 150 éves jubile-
umára alakult szer-
vezőbizott-
ság elnöke 
lehettem. 

Igen, ez mind megfordult 
akkor ott a fejemben, mint 

ahogy az is, hogy az élet 
a legnagyobb rendező, 

hisz édesapám, csak-
úgy, mint Európa 

első egyetemi 
sportszövetsége 
1907-ben szüle-

tett, Gödöllőn.

Dr. Takáts Péter tagja volt 
a SMAFC 1969-ben kupagyőz-
tes kosárlabdacsapatának, majd 
tudományos és oktatói tevé-
kenysége mellett 2006 és 2012 
között a SMAFC tanárelnöke 
volt, aki a kosárlabda mellett új 
szakosztályok létesítését is szor-
galmazta. – Ezek közül elsősor-
ban az újjáélesztett lovas szak-
osztályt említeném, amelynek 
létrejöttében fontos szerepe 
volt Tomka Ivánnak, a nagycenki 
méntelep vezetőjének és Ormos 
Balázsnak. A karate szakosztály 
több válogatott versenyzővel 
is büszkélkedhetett, de hogy 
egy kevésbé ismert sportágról 
is szóljak: Inczédi Gergely volt 
a segítségemre a szektorlabda 
szakosztály megszervezésében.

Prof. dr. Takáts Péter eddigi 
élet  útja is jól példázza, hogy 
a sport, a tanulás, a tudományos 
munka és az oktatás magas szin-
ten is milyen jól megfér egymás 
mellett, vagy ahogy ő fogalmaz: 
kiegészítik egymást. 

Életműdíjat kapott Takáts Péter

Takáts Péter FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Kőhalmy Tamás Széchenyi Istvánt ábrázoló portréját lep-
lezték le a Széchenyi István Gimnázium dísztermében az 
elmúlt pénteken. Mint azt Szabó Miklós, az iskola igazga-
tója elmondta, régóta vártak már erre az alkalomra, ugyan-
is az intézmény kilencvenöt éve vette fel Széchenyi nevét, 
s mindeddig hiányzott egy Széchenyi Istvánt ábrázoló fest-
mény. A mű végleges helyét még keresik, de az biztos, hogy 

az iskolai ünnepségeken, ballagáson méltó módon mutat-
ják be az iskolásoknak, vendégeknek.
A mű elkészítésére a soproni festőművészt a tavalyi Széche-
nyi-emlékéven a HA-MI Összefogunk Európai Szövetkezet 
kérte fel. A gimnázium öregdiákjai az ünnepséget követő-
en koszorúzást és megemlékezést tartottak Széchenyi Ist-
ván szobránál.

Széchenyi-festmény a Széchenyiben

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes jelenlétében tették le a Modern Városok 
soproni programjának kezdetét jelző alapkövet FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

OSZTÁLY-ÜGYKEZELŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
• gyors- és gépírói gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
• titkársági feladatok ellátása;
• levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése;
• tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése;
• ügyiratok iktatása, kezelése;
• eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat 

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. április 23-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni „Osztály-ügykezelő”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. április 30-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes 
meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

NAGY ÁRPÁD

Sorozatunkban 
a lakóhelyünk köz-
vetlen közelében élő 
növények és álla-
tok megismeréséhez, 
védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

A fehér mécsvirág (Me  land  ri  um 
album) a szegfűfélék családjába 
tartozó évelő faj. Fehér virágai 
úgy virítanak az alkonyat ide-
jén, mint sok kis apró mécses. 
Virágának kellemes illata vonzza 
az éjjeli beporzó lepkefajokat. 
Virágai egyvirágú  ak, a termős 

virágok csészéje felfújt, 5 fehér 
sziromlevele hasadt. A hímvi-
rágok csészéje hengeres, keske-
nyebb. Általában délután nyílnak 
ki és éjszaka is nyitva maradnak. 
Júniustól szep  tem  berig virágzik. 

Tompa Mihály így írt róla: 
„A mécs  virág, szellős magas/ 
Bércen lakott: Honnan belátni 
a kelő/ S nyugvó napot.”

Domb- és hegyvidéki övezet 
elhanyagolt területein bukkan -
hatunk rá, de szántóföldek 
gyom    tár  sulásaiban is gyakori. 
A 80–100 centiméter magas 
lágy  szá  rú növényt lándzsás, 
néha elliptikus levelek borítják 
a száron átellenesen, de lehet 
tőlevélrózsája is. Termése tok.

Az alkonyat 
mécsvirága

A kiskertben össze-
gyűlt fa- és növé-
nyi hulladék elége-
tésének is meg-
vannak a szabályai. 
Sopron belterü-
letén áprilisban 
még lehet égetni.

A belterületen végzett növényi 
hulladék égetésének feltételeit 
Sopronban önkormányzati ren-
delet szabályozza, amely alapján 
a kerti hulladék elégetése már-
cius 1-től április 30-ig, valamint 
október 1-től november 30-ig en -
ge  délyezett. Ezen időszakban is 
csak szélcsendben szabad tüzet 
gyújtani, így érdemes előtte az 
időjárásról tájékozódni.

– Az elmúlt években megta-
pasztalhattuk, hogy gyakran 
pil     lanatok alatt a szép, napos, 
szél  csendes időből viharos erejű 
széllökések kerekedhetnek, ezért 

nem elegendő az aktuális idő-
járást megfigyelni a tűzgyújtás 
előtt, hanem feltétlenül tájéko-
zódni szükséges az előrejelzé-
sekről is – közölte Gyenge Kop-
pány, a polgármesteri hivatal 
közbiztonsági referense. – A ker -
ti hulladékot csak jól kialakított 
tűzrakóhelyen és telken lehet 
elégetni, ahol az égetés anyagi 
kárt nem okozhat. Az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat 
kommunális, illetve ipari ere-
detű hulladékot. Az égetés során 
rendelkezni kell a tűz oltásához 
szükséges eszközökkel, felsze-
relésekkel. A tűz oltására alkal-

mas a tűzoltókészülék mellett 
a tűz közelében elhelyezett 
vödör tele vízzel vagy homok 
és lapát. Nem szükséges a felso-
roltak mindegyikét előkészíteni, 
de baj esetén azonnal el kell kez-
deni az oltást.

A tűzgyújtás megkezdése előtt 
érdemes tájékozódni az informá-
lis felületeken, sajtóban az időjá-
rás alakulásáról, illetőleg az eset-
leg tűzgyújtási tilalom területi és 
időbeni hatályáról. 

Égetés szélcsendben

Erdők napi elismerések

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A KÜLTERÜLETEN

Az ország egész területén érvényben van a tűzgyújtási tila-
lom. Tilos tüzet rakni az erdőterületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külte-
rületi ingatlanokon. Ide tartoznak a felsorolt területeken ta-
lálható tűzrakóhelyek, a vasút és közút menti fásítások, de 
tilos a parlag- és gazégetés is.

A Földművelésügyi Miniszté-
rium Darányi Ignác termében 
az erdők nemzetközi napja 
alkalmából kitüntetéseket adtak 
át, többek között három soproni 
szakembernek is. 

2013 óta minden évben meg-
emlékeznek az erdők és fák je -
lentőségéről, amely tökéletes al -
kalom a szakmában dolgozók 
munkájának elismerésére. 

A Pro Silva Hungariae Díjat 
kapott dr. Führer Ernő, a Nem-

zeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ, Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos tanácsadója, 
a Soproni Egyetem (SOE) címze-
tes egyetemi tanára és dr. Stark 
Magdolna, a SOE erdőmérnöki 
kar egyetemi docense. Dr. Führer 
Ernő a tartamos erdőgazdálkodás 
öko  lógiai feltételrendszerének, 
környezetvédelmi jelentőségé-
nek újraértékelésében, tovább-
fejlesztésében több évtizeden 
keresztül végzett tudományos 

tevékenységéért érdemelte ki az 
elismerést. Dr. Stark Magdolna 
kiváló színvonalon végzett okta-
tói, kutatói, szakírói tevékenysé-
géért vehette át a díjat.

Csapó József, a TAEG Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság Zrt. erdészet-
vezetője Miniszteri Elismerő 
Ok    le  velet kapott az oktatás, 
a ku       tatás, a természetvédelem, 
a közjólét és az erdőgazdálko-
dás területén végzett kimagasló 
tevékenységéért.

További információk

www.katasztrofavedelem.hu.

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hideg és száraz, meleg és száraz – rövi-
den így lehetne jellemezni az idei év első 
három hónapját. Kettős arcát mutatta az 
időjárás, januárban előkerestük a legvas-
tagabb kabátokat, márciusban pedig elő-
fordult, hogy pólóban sétáltunk. 

Április ősi magyar nevén a szelek 
hava. A hónapot Mars kedvesé-
ről, Venusról nevezték el, Venust 
ugyanis Aperirének is hívták. 
A név a latin aperire szóból szár-
mazik, jelentése „megnyitni” 
– ez valószínűleg utalás a most 
kinyíló természetre. Ami az idő-

járást illeti, ez a legszeszélyesebb 
hónapunk. A jó gazda akkor örül, 
ha csapadékos az április, mert 
az bő termést jelez. A népi jóslat 
szerint a Szent György havi eső 
„kergeti a fagyot”, viszont esős 
májust jósol. Az esőnek a soproni 
gazdák is örülnének… 

– Tavaly november óta az át -
la  gos  nál szárazabb az idő, egy 
havi eső hiányzik – mondja Kiss 
Márton, a soproni meteorológiai 
állomás vezetője. – A tél idén 
zord arcát mutatta, a január 30 
éve nem volt ilyen hideg, mint 
idén. Hó viszont alig esett, nov-
ember óta mindössze 14 hóta-
karós nap volt, a legvastagabb 
fehér lepel január 9-én borította 
a várost, akkor 14 centiméteres 
hóréteget mértünk.

Aztán az év eleji száraz hide-
get február közepén felváltotta 
a száraz meleg idő. Egyik pilla-
natról a má  sikra beköszöntött 
a tavasz, február 22-én például 

16 fokos nappali hőmérsékle-
tet mértek. 

– Azóta is tart az átlagosnál 
melegebb, tavaszi idő – foly-
tatja Kiss Márton. – A március 
kö  zéphőmérséklete például 
8,8 fok volt, ami 3 fokkal mele-
gebb az ilyenkor megszokottnál, 
inkább egy hűvösebb áprilisra 
emlékeztetett.

Különlegességnek számít az 
is, hogy márciusban nem süly-
lyedt egyszer sem fagypont alá 
a hőmérséklet Sopronban. A har   -
madik hónapban mindössze 26 
milliméter eső esett, így nem vé -
letlen, hogy a gazdák várják az 
áprilisi csapadékot. 

Február óta „tombol” a tavasz, a fák már virágba borultak Sopronban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hirtelen jött tavasz 
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Egyetemi, főiskolai vagy alapképzésben pénzügyi és számviteli szakon

szerzett közgazdász szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális 

adójának kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatban;
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat 

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. április 23-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni „Adóigazgatási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. április 30-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes 
meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

A GYIK Rendezvényházban tartotta múlt szombaton jubileu-
mi hangversenyét a Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron. 
Az együttes 1962-ben a Fenyő Téri Általános Iskolában ala-
kult és fő célja a német nemzetiségi kultúra ápolása. Alapító 

karmestere Tarján János volt, majd 1972-ben Fohner János 
vette át az irányítást. 1975 óta dr. Friedrich András a zenekar 
karmestere. A fellépések száma időközben gyarapodott a he-
lyi térzenékkel. A Soproni Ünnepi Hetek állandó résztvevője.

Pataki Andrást, a Soproni Petőfi Színház igaz-
gatóját alelnöknek választották meg a Ma-
gyar Teátrumi Társaság (MTT) Zentán tar-
tott közgyűlésén. A direktor azt mondta: úgy 
tekint erre a megbízatására, mint a sopro-
ni színház szakmai sikerére. A Zentai Magyar 

Kamaraszínházban tartott rendezvényen az 
MTT 61 tagszervezete mellett a vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Tanács, valamint a legnagyobb 
délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke is részt vett, hogy támoga-
tásáról biztosítsa a színházakat.

Születésnapi Juventus-fúvóskoncert

Pataki András teátrumi alelnök

Zenés évad a színházban

Kihirdették az idei Így írok én… 
pályázat eredményeit. Az idén 
negyvenéves múltra visszate-
kintő pályázatot vers, mese, el -
beszélés és „Fergeteges negy-
venes” címmel szabad kate-
góriában írta ki a Liszt Ferenc 
Konferencia és Kulturális Köz-
pont 10–14 év közötti diákoknak. 
A legsikeresebb pályaműveket, 
illetve egy-egy részletet a Petőfi 
Színház fiatal művészei, Szlúka 
Brigitta és Savanyu Gergely tol-
mácsolták, még élménysze-
rűbbé téve a fiatalok alkotásait. 
A zsűri, Roskó Mária, Szittner Ág -
nes, Egész Tamás (pedagógusok) 
és Horváth Ferenc (újságíró) az 
alábbi diákokat, illetve pályamű-
veket jutalmazta.

Mese kategóriában első he -
lye  zett Németh Júlia Boróka: 
Afi  ni titka (Deák-iskola), külön-
díj: Fekete Hanna (Petőfi-iskola). 

Novella kategóriában első 
helyezett Rácz Leonóra: Oliver 
versei (Szent Orsolya Gimná-
zium), második Márk Klaudia: 

Utolsó levél a mindig hiányzó ba -
rát  hoz (Fertő-táj Általános Iskola), 
harmadik Kiss Franciska Katinka: 
Emma (Gárdonyi-iskola). Külön-
díj: Illés Anna (Felsőbüki-iskola, 
Fertőszentmiklós).

Fergeteges negyvenes kate-
góriában első helyezett Kovács 
Borbála Irma (Szent Orsolya Gim-
názium), második Vargha Zita 
Má  ria (Fertő-táj Általános Iskola), 
harmadik Vargha Kitti Zsuzsanna 
(Fertő-táj Általános Iskola). Külön-
díj: Nyikos Balázs (Sopronhor-
pács), Boros Alíz (Nakovich-iskola, 
Kópháza) és Gabnai Márta (Szent 
Orsolya Gimnázium).

Vers kategóriában első helye-
zett Márkus Boróka (Berzsenyi-
gimnázium), második Hargitai 
Benke Boldizsár (Berzsenyi-gim-
názium), harmadik Fábián Blanka 
(Felsőbüki-iskola, Fertőszentmik-
lós) és Kiss András (Porpáczy-
szakközépiskola). Különdíj: Csa -
pó Júlia (Felsőbüki-iskola, Fertő-
szentmiklós) és Körmendy 
Zsom  bor (Gárdonyi-iskola).

Hegyi Ferenc, a Soproni Irodalmi Társaság elnöke 
Kovács Borbálának, a Fergeteges negyvenes kate-
gória 1. helyezettjének gratulált FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Így írok én…

PLUZSIK TAMÁS

Sopron az elmúlt hét 
szombatján, a Tava-
szi Napok rendez-
vénysorozat kereté-
ben immár harma-
dik alkalommal adott 
otthont a WAMP-nak 
a Liszt Ferenc Kon-
ferencia és Kultu-
rális Központban.

Szombaton Sopronban több 
mint negyven kiállító – köztük 
szép számmal helyiek, illetve 
környékbeliek – mutatkozhat-
tak be egyedi tervezésű tárgya-
ikkal a kiállítás látogatóinak.

– Kiváló lehetőség minden 
alkotó számára a WAMP, de külö-
nösen azoknak, akiknek nincs 
önálló boltjuk, ezek közé tarto-
zom én is – fogalmazott Lendvay 
Márta soproni ötvös és arany-
műves, aki egyedi ékszereivel 
a helyben megrendezett WAMP-
vásárok mindegyikén jelen volt. 
– Itt szélesebb körben is bemu-
tatkozhatunk, sőt, egyfajta nem-
zetközi kitekintésre is lehetősé-

günk nyílik. A WAMP egyúttal 
remek találkozási lehetőség is 
a kollégákkal, megismerhetjük 
egymás munkáit, és tájékozód-
hatunk az új trendekről. 

Az idén tizedik születésnap-
ját ünneplő WAMP (a betűszó 
jelentése: Vasárnapi Művész 
Piac) ma már nemcsak hazánk-

ban, de külföldön is elismert 
designvásár. 

A WAMP a magyar design 
ügyét képviselő egyfajta ernyő-
szervezetként a design nemzet-
közi vérkeringésébe is bekap-
csolódott, különböző nemzet-
közi projektek aktív tagjaként 
a magyar művészeket külföl-

dön, a külföldieket pedig itthon 
mutatja be. 2016 óta a Visegrádi 
Alap támogatásával hazánkban 
már kétszer vendégül látták a vi -
segrádi régió tervezőit, iparmű-
vészeit is, ez  zel bemutatkozási 
lehetőség nyílt a lengyel, a cseh 
és a szlovák alkotók számára is 
a ma  gyar közönség előtt.

Mintegy 40 kiállító látogatott Sopronba az elmúlt hétvégén

WAMP: több, mint vásár

Az idén tízéves WAMP harmadik alkalommal jött Sopronba FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

– A 2017–2018-as zenés szín-
házi évadunk tervét az a meg-
győződésünk hívta elő, hogy 
ezen a te  rületen is képesek 
vagyunk értékeset alkotni és 
választékos programot kínálni 
Sopron város közönségének 
– mondot ta Pataki András, a Pro 
Kultúra igaz  gatója a következő 
színházi szezont meghirdető 
sajtótájékoztatón. A direktor 
kiemelte, hogy jövőre is töre-

kednek a műfaji és stílusbeli 
sokszínűségre.

Az első nagyszínházi premi-
erre október elején kerül sor: 
ko  pro  duk  cióban a Pesti Magyar 
Színházzal, Eperjes Károly ren-
dezésében a Hyppolit, a lakáj 
cí    mű zenés vígjátékot mutatják 
be, főszerepben Reviczky Gábor 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművésszel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
a következő szezonban is lesz fel-
nőtt, középiskolás, az általános 

iskolák felső és alsó tagozatosai, 
valamint óvodások számára bér-
let, így összesen tizennégy pre-
miere lesz a teátrumnak.

Ízelítő a programból: a már 
em  lített Hyppoliton kívül a fel-
nőtt bérletben szerepel Moliére 
A fösvény című műve alapján 
írt Zsugori című zenés komédia, 
mely a Komáromi Jókai Színház-
zal lesz közös produkció, a tánc-
tagozat pedig egy Táncrapszó-
dia címet viselő háromrészes 
produkcióval lép a közönség elé. 
Ősbemutató lesz Papp Gyula, 
Demjén Ferenc és Sárdy Barbara 
Ármány és szerelem című rock-
zenés játéka, Feke Pál és Serbán 
Attila pedig The Blues Brothers 
címmel ad elő musicalshow-t. 
Kamaraelőadásként a Zentai 
Magyar Kamaraszínházzal, vala-
mint a Nemzeti Színházzal közö-
sen mutatja be a soproni társulat 
Henrik Ibsen Ha mi holtak feltá-
madunk című drámáját, a szín-
ház volt direktorával, Szilágyi 
Tiborral a főszerepben.

– Várjuk régi és új nézőinket 
előadásainkra, az októberi pre-
mier előtt már a fertőrákosi bar-
langszínházba is – zárta Pataki 
András –, ahol június 15-én lesz 
a premiere az Aida című musi-
calnek, címszerepben Stéphanie 
Schlesserrel, Vastag Tamással és 
Füredi Nikolett-tel.

Demcsák Ottó tánctagozat-vezető és Pataki 
András igazgató–főrendező a sajtótájékoztatón
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Különböző távok közül választhattak a résztvevők

Népszerű PanoráMaraton

LELÁTÓ

Labdarúgás
Április 12.,  
szerda 18 óra, 
városi stadion
Swietelsky–Soproni VSE  
– Cigánd SE

Április 15.,  
szombat 18 óra, 
városi stadion
Swietelsky Haladás  
– DVTK

Április 19., 
szerda, 18.15,  
Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

›

Kiemelkedő soproni sport-
teljesítmény is született 
a kö  zelmúltban véget ért 
Balaton szupermaratonon. 
A 195 kilométeres távot 
négy nap alatt tették meg 
a versenyzők, az indulás 
és a beérkezés helyszí-
ne is Siófok volt. Az AWF 
csapat színeiben a vegyes 
páros kategóriában induló 
Adorján Csilla és Kustor Pé-
ter az első helyet szerezte 
meg. A páros csapatok ab-
szolút versenyében pedig 
a negyedik helyen végez-
tek. Egyéniben Harrer Karl 
a középmezőnyben vég-
zett, s hasonló eredményt 
ért el a Herbert Fennes 
Wastl, Harrer Karl és Varga 
B. József alkotta csapat is.

Futósiker  
a Balatonon

KEDVES SOPRONIAK!
Három hónap múlva újra százezres közönség érkezik Sopronba, a jubileumi 25. Tele-
kom VOLT Fesztiválra, amelyet a tavalyi évben Európa legjobb közepes méretű feszti-
váljának választottak Hollandiában.

A VOLT sikerében a kezdetek óta nagyon nagy szerep jut Sopronnak és a vendégsze-
rető soproniaknak. 

A város vezetőivel és sok partnerünkkel – vendéglátókkal, szolgáltatókkal – közösen 
azon dolgozunk, hogy ezt az öt napot felhasználjuk arra is, hogy Sopron legjobb arcát 
mutassuk meg a hozzánk érkezőknek, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy aki most 
beleszeret a városunkba, arra később visszatérő vendégként számíthatunk majd.

Annak érdekében, hogy Sopront is megismerjék a vendégeink, a Lövérekben zajló 
események mellett számos programot szervezünk június 26. – július 1. között a belvá-
rosban, de számítunk az Önök közreműködésére is.

Mindenütt jó, de legjobb Sopron! címmel csokorba szeretnénk gyűjteni azokat a prog-
ramokat, kedvességeket és kedvezményeket, amelyekkel Önök várják a VOLT-ra ér-
kezőket. 

Kérjük, ha a fesztivál ideje alatt az Ön kávézójában, borozójában, éttermé-
ben, vagy bárhol a városban „történik valami”, amire szeretné felhívni a VOLT-
osok figyelmét, küldje el nekünk a jelentkezését! 

Az idei évben szeretnénk ösztönözni a helyi zenészeket, énekkarokat, színját-
szó köröket  vagy bárkit, aki kedvet érez ahhoz, hogy tehetségét megmutas-
sa a VOLT ideje alatt a város közterein, parkjaiban vagy valamely vendéglátó-
hely teraszán, akkor szintén töltse ki a jelentkezési lapot! 

Nem kell óriási dolgokra gondolni, már az is sokat hozzátesz a város jóhírének öreg-
bítéséhez, ha a fesztiválra látogatók egy irodalmi felolvasásnak lehetnek részesei, 
vagy ha egy helyi zenész, vagy DJ kedveskedik a terasz vendégeinek, de örömmel 
hírt adunk arról is, ha VOLT-os menüvel, vagy bármiféle akcióval várják a Sopronba ér-
kezőket.

Az akció részletei és a jelentkezés feltételei a www.volt.hu/sopron oldalon találhatóak.

Jelentkezési határidő: 2017. április 30.

Köszönjük a vendégszeretetüket!
Fülöp Zoltán & Lobenwein Norbert

házigazdák
Telekom VOLT Fesztivál

MUTASSUK MEG
MAGUNKAT SZÁZEZER

FESZTIVÁLOZÓNAK!

PÁDER VILMOS

A múlt heti Magyar Kupa-kudarc 
– nevezetesen az előnyös hely-
zetből való kiesés – nagyon meg-
viselte az SVSE csapatát. A siker-
telenség után gyorsan kellett 
regenerálódniuk a labdarúgók-
nak, mivel vasárnap már Sze-
gedre, a SZEOL SC-hez szólította 
őket a sorsolás.

A bajnokságban a sorozatos 
ku  darc, majd végül a kupából 
való kiesés utáni sokk ellenére 
a Szegeden pályára lépő csa-
pat összeszedte magát. A mély 
gödörből becsülettel kimász-
tak, derekasan küzdöttek, meg-
mutatták, hogy van kiút a rossz 

szériából. A régen várt győzelem 
sikerült: 2–1-re győzött a Sopron 
a Szeged ellen, és begyűjtötte 
a három pontot. 

Örömködésre egyelőre nincs 
idő, mivel lapunk megjelenésé-
nek napján, április 12-én még 
nehezebb mérkőzés vár a fiúkra: 
a Cigánd csapata még remény-
kedik, hogy elkerüli a kiesést, az 
SVSE-nek pedig létkérdés a há -
rom pont. A Cigánd masszívan 
védekező csapat, nem lesz köny-
nyű áttörni a védelmüket, de 
a na  gyon várt soproni siker meg-
törné a tavaly augusztus 14-e óta 
tartó rossz hazai sorozatot, és 
nagy önbizalmat adhatna a hát-
ralévő kilenc fordulóhoz.

Megtört a jég
Idén is népszerű volt 
a PanoráMaraton: 
a nyolcadik alka-
lommal megrende-
zett terepfutóver-
seny- és túratávokat 
több mint három-
százan teljesítették. 

A gyermek- és felnőttkorú túrá-
zók különböző távok közül vá -
laszt hattak. A legrövidebb gyalog-
túra 8 kilométeres volt, emellett 
14, 28 és 36 kilométeres pályákat 
jelöltek ki a résztvevőknek.

Hegyi Péter szervező el -
mondta: minden korábbinál 
nép  szerűbb volt a leghosszabb, 
36 kilométeres útvonal, amelyen 
embert próbáló szintkülönbsé-
gek várták a túrázókat. Végül 32 
résztvevő küzdött meg sikeresen 
és jó tempóban a feladattal. 

A terepfutók versenyében 
14 ki  lo  méteren Riba Katalin és 
Koch Ágoston, 28 kilométeren 
Né     meth Nóra és Czencz Péter, 
42 kilométeren Szenzenstein Ri -
ta, illetve Fehér István győzött 
a civil kategóriában. Idén külön 
rendvédelmi kategóriát is hir-
dettek, amelyben 14 kilométeren 

Hammel Terézia és Nagy Tamás 
végeztek az élen, 42 kilométeren 
pedig Nagy Viktor győzött. 

– Egyre népszerűbb a sportren-
dezvény, és egyre több a támoga-
tónk is – tette hozzá Hegyi Péter. 
– Szándékosan nem szponzort 
mondok, mert nemcsak anya-
giakkal, hanem szívvel-lélekkel 
támogatják a rendezvényünket. 
Lederer György, Csuka Zsolt, Ve -
re  bélyi Zsolt és Iski Richárd pro  -
fizmusa, valamint közel harminc 
diák és húsz felnőtt segítő mun-
kája kellett ahhoz, hogy idén is 
ilyen sikeresen rendeztük meg 
a PanoráMaratont. 

A Szeged elleni hazai vereség 
után múlt héten javítani tud  tak 
Rujákék: a középszakasz egyik 
legerősebb csapata, a Ka  pos  vár 
volt az ellenfél, igaz, a so  mo  gyi 
csapatban többen is sérülés-
sel bajlódtak. Az SKC jól kezdte 
a meccset, Tóth Gergely és Ta -
kács pontjaival elhúztak, szünet-
 re azonban feljött a Ka  posvár. 
A folytatásban végig hazai veze-
tést mutatott az eredményjelző, 
a vendégcsapat próbált egali-
zálni, de ez nem sikerült. Izgal-
mas meccsen tudott győzni 
a Sopron. A végeredmény: Sop-
roni KC – Kaposvár KK, 78–71.

– Nagy volt rajtunk a nyomás, 
de győzni tudtunk, ami mentáli-
san volt nehéz – mondta Dragan 
Alekszics vezetőedző. – Ezzel elé-
gedettek lehetünk, mással azon-
ban nem. Kemény meccsek vár-
nak ránk a folytatásban.

Az SKC jelenleg az utolsó he -
lyen van a középház öt csapata 
között, az előrelépéshez idegen-
beli bravúrokra lenne szükség. 
Er  re a héten két alkalom is lesz: 
szerdán este 7-től a Pécs ottho-
nában játszanak, szombaton 
este 6 órától pedig Kecskeméten 
lép parkettre Dragan Alekszics 
együttese.

Pécs és Kecskemét 
következik

RÁZÓ LÁSZLÓ

Két idegenbeli mérkőzéssel foly-
tatja szereplését a bajnoki közép-
szakaszban a Soproni KC. Szerdán 
Pécsett, szombaton pedig Kecske-

méten lép pályára Dragan Alekszics együttese.

Az SKC hazai pályán legyőzte a Kaposvárt FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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KAZAH
MŰVÉSZETI AKADÉMIA

ZENEKARÁNAK HANGVERSENYE
a kazah-magyar diplomáciai kapcsolatok 25. évfordulója alkalmából

Április 28. 19 óra – Liszt központ

Vezényel: Glimov Dauren

emlékhangverseny

Április 24. 18.00 Liszt központ

Köszöntőt mond 
Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója és 

Dr. Ittzés Mihály, a Kodály Társaság elnöke, az MMA rendes tagja

Fellépők:
•	Soproni	Liszt	Ferenc	Szimfonikus	Zenekar
•	A	Soproni	Egyetem	Lewinszky	Anna	Gyakorló	Óvoda	Rozmaring	és 
Százszorszép	csoportja
•	A	Szent	Orsolya	Római	Katolikus	Általános	Iskola	és	Gimnázium	kórusai
•	A	hegykői	Fertő-táj	Általános	Iskola	Bolla	Géza	gyermekkara
•	Roth-Eötvös	Dalárda
•	A	Soproni	Széchenyi	István	Gimnázium	énekkara
•	Sonitus	Scarbantiae	Női	Kar	

Karnagyok, művészeti vezetők:
Harcz	Katalin,	Horváth	Ibolya,	Horváth	József,	Kóczán	Péter, 
Margittai	Endréné,	Menyhárt	Ildikó,	Zambóné	Piacsek	Erzsébet

A belépés díjtalan. 

A	Pro	Kultúra	Sopron	és	a	Magyar	Kodály	Társaság	közös	szervezésében.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
azonnali munkakezdéssel állást hirdet

hangtechnikusi 
munkakörbe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•Színházi előadások, rendezvények hangosítása

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• precizitás
• jó problémamegoldó készség
• nyitottság
• rugalmasság
• erkölcsi bizonyítvány

Előny:
• színházi területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az 
info@prokultura.hu  címen.

Munkakörrel kapcsolatos további információt 
Kovács Ferenc műszaki vezető nyújt 8–16 óráig a 

99/517–570 telefonszámon.

PLUZSIK TAMÁS

A Shotokan Karate Dojo Sopron 
klub is megemlékezik a nemrégi-
ben elhunyt Antal János Shihan 
kilencdanos karatemesterről.
– „A karate célja nem a győze-
lem, hanem a gyakorlatok töké-
letesítése és a jellem fejlesztése”, 
hirdeti Funakoshi Gichin japán 
harcművész, a modern karate 
megalkotója; ennek szellemé-
ben dolgozunk mi is – hangsú-
lyozta Bozza József kétdanos 
shotokan karatéka.

Bozza József 1983-ban ismer-
kedett meg a sportág alapjaival: 
– A közelmúltban 79 éves korá-
ban elhunyt Antal János Shihan, 
kilencdanos karatemester, a ma -
gyar shotokan karate megalapí-
tója volt a mi mentorunk is, ezért 
úgy gondolom, úgy gondoljuk, 
hogy illő megemlékezni róla. 
Őszinte, szókimondó és nagyon 
kemény mester volt, 1956-ban 
harcolt a szovjet megszálló csa-
patok ellen is, ezért el kellett 
hagynia az országot. Belgium-
ban telepedett le, de a hetvenes 
évek közepétől gyakran járt haza, 
így ő hozott először japán mes-
tert is közénk. Sokat köszönhe-
tünk neki, többek között arra is 
megtanított bennünket, hogy 
miként lehet pótolni az esetle-
ges technikai hiányosságokat: 
szívvel, lélekkel és akarattal. Az ő 
tanítása, életfilozófiája túltekint 

a tatamin, és mi itt, Sopronban is 
ezt szeretnénk folytatni.

Bozza József a sportsikerek 
mellett arra is tanítja a Shotokan 
Karate Dojo Sopron klub fiatal-
jait, hogy váratlan helyzetekben 
is mindig higgadtan, a konflik-
tust lehetőség szerint kerülve, 
de ha kell, akkor mindig a lehető 
legjobb megoldást választva 
védjék meg magukat. Ez adott 
esetben, mint mondta, fokmé-
rője lehet annak, amit az edzé-
seken elsajátítottak.

Bozza József a szintén fekete-
öves Bendes Attila edzőtársával 
(felvételünkön), egykori tanít-
ványával mostanság építi újjá 
az egykoron közel száz fővel is 
mű  ködő szakosztályt, ezért csü-
törtökönként, a ké  ső délutáni 
órákban várják a harcművészet, 
a shotokan ka  ra  te iránt érdek-
lődő fiatalokat a Tóth Antal-iskola 
tornatermében.

Karate: a jellem 
fejlesztése a cél

Ismét rangos, nemzetközi után-
pótlás kosárlabdatornát rende-
zett a Soproni Darazsak Akadé-
mia. Március utolsó és április 
első napjaiban hét ország nyolc 
leány tini, azaz 13 év alatti csa-
pata látogatott Sopronba. 

Az évek óta nagy elismerésnek 
örvendő, novemberi kadet baj-
nokok tornája mintájára szerve-
zett sporteseményre a neves spa-
nyol kosárlabdaiskolát képviselő 
UNI Girona együttesét is sike-
rült Sopronba csábítani. A töb -
bi indulóhely gyorsan betelt, 
hiszen nagyon ritka az olyan 
torna Európában, ahol a csapa-

toknak egy nap csak egyszer kell 
pályára lépni, mely szakmailag 
kifejezetten előnyös. A soproniak 
mérkőzésén pedig rendre meg-
telt a Novomatic-aréna oktató-
központja. 

Két csapat valamivel a mezőny 
fölé nőtt: a Zágráb-válogatott és 
a spanyol UNI Girona veretle-
nül jutott el a fináléig, amelyben 
a horvát együttes diadalmasko-
dott. A soproni lányok kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtot-
tak, végül az ötödik helyet sze-
rezték meg, miután a helyosztón 
64–41 arányban tudták legyőzni 
az örök rivális PVSK együttesét. 

U13-as nemzetközi torna Sopronban

A nemzetközi U13-as tornán a Soproni Darazsak 
Akadémia csapata az ötödik helyet szerezte meg

KARATEÉRMEK
A Shotokan Tigrisek SE leg-
utóbb Újpesten az Ippon 
Shobu ob-n vett részt, ahol 
két arany-, két ezüst- és ki-
lenc bronzérmet szereztek 
meg a versenyzők. A máju-
si csehországi SKIEF Eb-re 
ké  szülő versenyzők egyéni-
ben és csapatban is dobo-
góra álltak azokban a szá-
mokban, amelyekben külföl-
dön is indulni fognak.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Bejutott a legjobb 
négy közé a baj-
noki rájátszásban 
az Uniqa Sopron. 
Sterbenz László együt-
tese két magabiztos 
győzelemmel lépett 
tovább a Zalaeger-
szeg elleni párharcból.

A kupagyőztes soproni csapat-
nak nem sok ideje volt ünne-
pelni, hiszen csütörtökön már 
kezdődött a bajnoki rájátszás. 
Az ellenfél a 7. helyen végző ZTE 
NKK együttese volt, a szurko-
lók pedig joggal bíztak a sima 
továbbjutásban. A Sopronban 
játszott mérkőzésen nem sok 
esélyt hagyott az Uniqa az ellen-
felének: az első negyedet 23–5 
arányban (!) nyerte, ezzel el is 
dőlt a meccs, amelyen végül 
Határ Bernadett 17 pontjának 
is köszönhetően 30 pont lett 
a különbség. A végeredmény: 
Uniqa Sopron – ZTE NKK, 77–47. 
A második zalaegerszegi meccs 

már nem volt ilyen egyszerű: 
két negyeden át kiválóan tar-
totta magát a házigazda ZTE. 
A harmadik negyedben aztán 
Johnson és Turner pontjaival 
el    lé  pett ellenfelétől a soproni 
csapat, és végül magabiztosan, 
15 ponttal győzött. A siker kulcsa 

a 12-vel több lepattanó mellett 
az volt, hogy a kétpontosokat 62 
százalékos pontossággal dobták 
az uniqás hölgyek. A végered-
mény: ZTE NKK – Uniqa Sop-
ron, 60–75.

– Örülök, hogy készülhetünk 
az elődöntőre. Az első félidőben 

nem koncentráltunk a védeke-
zésre, a másodikban már igen, 
ez hozta meg a sikert – mondta 
Ster  benz László vezetőedző.

Az Uniqa az elődöntőben 
a Győr–  Diósgyőr párharc győz-
tesével játszik. Az első meccset 
szombaton rendezik Sopronban.

A női kosarasok már a szombati elődöntőre készülnek

Négy között az Uniqa

A ZTE legyőzése nem okozott gondot az Uniqának FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!›

A hét mottója:

„Légy egy fűszálon 
a pici él,  

s nagyobb leszel 
a világ tengelyénél.” 

József Attila, magyar költő, 
a magyar költészet egyik 
legkiemelkedőbb alakja.

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Friss tinta!
szerkesztette: 
Banyó Péter és társai
A kortárs magyar (gye-
rek)költészet legszín-
vonalasabb antológiá-
ja a Friss tinta! A könyv 
szerzői a mai magyar 
irodalom elismert köl-
tői: Borbély Szilárd-
tól Kukorelly Endrén és 
Lackfi Jánoson át Tóth 
Krisztináig, Kovács And-
rás Ferencig vagy Varró 
Dánielig, akik a gyerek-
műfajban épp olyan ma-
radandót alkottak, mint 
nagy elődeik. A kiad-
ványt Takács Mari mély 
és humoros illusztrációi 
színesítik. 

›

KONCZ ZSUZSA
Turné 2017

2017. április 27. 19.00 – Liszt központ
Jegyár: 4.500 Ft

JegyirodA: 9400 Sopron, LiSzt F. u. 1. • teL.: (99) 517 517 • JegyirodA@prokuLturA.hu 
www.FAcebook.com/prokuLturA • www.prokuLturA.hu

150 évvel ezelőtt, 1867. feb-
ruár 15-én alakult meg a Sop  -
roni Történészi és Művésze-
ti Egylet. A társaság fő célja 
a város múltjának felkutatá-
sa, anyaggyűjtés és hiteles 
történetének megírása volt.  
Forrás: Magyar Művészet 
4. év  folyam (1928).

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

Ez történt 
Sopronban

Egy este, ami-
kor a programozás-
tól a festésig minden 
a leendő továbbta-
nulóhoz szól. A szak-
mák éjszakáján a szak-
képzési centrumok 
térségünkben nem-
csak színes és szó-
rakoztató progra-
mokat, hanem ennél 
jóval többet kínálnak. 

Most egy éjszaka alatt az érdek-
lődők végigjárhatják a szak  kép-
 ző iskolákat és a ve  lük együtt -
működő cégeket, meg  is  mer -
ked  hetnek az egyes szakmák 
fortélyaival, mindezt játékos for-
mában. A Soproni Szakképzési 
Centrum tagiskolái és szakmai 
partnerei több mint 80 prog-
rammal várják az érdeklődőket 
április 21-én, pénteken este hat 

és tíz óra között Sopronban, Fer-
tődön és Kapuváron.

Az este során szakmakipróbáló 
programok, be  mu  tatók, interak-
tív programok és üzemlátogatá-

sok is szerepelnek. A diákok részt 
vehetnek pél  dául számítógépes 
gépírásversenyen, pénzügyi játé-
kokban, vetélkedőkben, elkalan-
dozhatnak a programozás misz-

tikus világába, elleshetik a festési, 
mázolási technikákat, találkoz-
hatnak a legmagasabb techno-
lógiákat képviselő gépekkel. 
Ké szíthetnek kozmetikumokat, 

fri    zurákat, lesz tortabemutató, 
és pa  lacsintaparti is. A program 
elérhető a szakmakejszakaja.hu 
és a szakmakejszakaja.soproniszc.
hu weboldalakon. 

Bemutatkoznak a szakképzők – Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!

Ismét szakmák éjszakája
A CSATLAKOZÓK
A SSZC Berg Gusztáv Szak-
iskolája, a Fáy András Köz-
gazdasági, Üzleti és Postai 
Szakközépiskolája, a Handler 
Nándor Szakképző Iskolája, 
az Idegenforgalmi, Keres-
kedelmi, Vendéglátó Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma, 
a Porpáczy Aladár Középis-
kolája, Kollégiuma és Általá-
nos Művelődési Központja és 
a Vas- és Villamosipari Szak-
képző Iskolája és Gimnáziu-
ma mellett hét szakmai part-
ner csatlakozik a program-
hoz: a CIB Bank, a DM Kft. 
a GYSEV Zrt., a Honda Kudo, 
az IKEA Industry Magyaror-
szág Kft., a Magyar Posta Zrt. 
és a WABI Szépség Centrum.

Tizenhét diák és két kísérő érke-
zett városunkba a németországi 
Kemptenből, Sopron testvérvá-
rosából. A küldöttséget az elmúlt 
héten fogadta és köszöntötte 
dr. Fodor Tamás polgármester 
is. Hangsúlyozta, hogy a testvér-
városok közül a kemptenivel az 
egyik legélőbb kapcsolata a város-
nak, és nemcsak hivatali, hanem 
oktatási és kulturális területen is. 
A polgármester ismertette a fia-
talokkal Sopron történelmi múlt-
jának legjelentősebb eseményeit, 
de kitért a napjainkban megva-
lósuló látványos változásokra is.

A programokat a fogadóis-
kola, a Széchenyi-gimnázium 
szervezte. A diákok ellátogattak 

Nagycenkre, ahol megtekintet-
ték a Széchenyi-kastélyt. Buszos 
kirándulásokon eljutottak még 
Fertődre, a sümegi és a fraknói 
(Forchtenstein) várba, valamint 
Kőszegre is. A németországi ven-
dégek szombaton indultak haza 
Sopronból.

A kölcsönös látogatások során 
– a soproni cserediákok ősszel 
voltak Kemptenben – a vendég-
diákok soproni családoknál lak-
nak, így közvetlenül gyakorol-
hatják a nyelvtanulást és ismer-
hetik meg egymás kultúráját. 
Ezek a találkozások remek lehe-
tőséggel szolgálnak a baráti kap-
csolatok kialakítására és ápolá-
sára egyaránt.

Rendhagyó vizittel ünnepelte első születésnapját a szombathelyi Dr. Bohóc 
Mosolyszolgálat: a piros orrú gyógyítók a soproni kórház csecsemő- és gyer-
mekgyógyászati osztályán április elején kezdték meg helyi szeretetszolgá-
latukat. Így a bohócdoktorok mostantól a városban is rendszeresen felbuk-
kannak. Az első időszakban kétheti, a nyarat követően pedig heti rendsze-
rességgel látogatják a kis betegeket. Sziszi doktor mellett egyelőre két lelkes 
doktorandusz, Zsuzsi és Jani bohócok végzik a viziteket. Céljuk pedig nem 
más, minthogy közös játékkal, bolondozással, önfeledt kacagással feledtes-
sék a betegségeket, a kórházi beavatkozások kellemetlenségeit, és segít-
sék a kórházban lábadozó apróságok gyógyulását. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

A kórházban is rendelnek  
a bohócdoktorok

Az elmúlt időszakban megrendezett országos 
diákversenyeken is eredményesen szerepel-
tek a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázi-
um (Líceum) diákjai. A Pécsen megtartott or-
szágos német nyelvű műfordító versenyen az 
iskola csapata a németről magyarra fordítás 
kategóriáját megnyerte, a magyarról németre 

fordításban pedig ötödik lett. A csapat tagjai: 
Kruse Johanna, Szabó Réka (11.c), Kiss Anna 
Sophia és Kiss Tamara (10.c). A német nyel-
vi Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen is indultak a licisták. Az úgynevezett 
második kategóriában Ágh Ferenc 13., Mol-
nár Lilána Anita pedig 18. helyezést ért el.

Licisták német nyelvű diáksikerei

Mindent a kéznek: szakmák éjszakája a leendő továbbtanulóknak

Kempteni diákok 
soproni látogatása
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 19-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széche-
nyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

A március 29-i rejtvényünk megfejtése: „Az innovatív technológiák és kutatások parádéja” – szerencsés megfejtőnk: 
Fonth Zoltán, Sopron, Bánfalvi u. 5/C 1/4. Pataki Éva színdarabját Mészáros Márta rendezésében április 23-án este 
19 órakor láthatják. A mű a XX. század két zseniális énekesnő–színésznőjéről szól, címe mai rejtvényünk megfejtése.

Keresztrejtvény

A FÁJDALMAT 
CSILLAPÍTANI KELL!

Ez az orvoslás egyik alap-
törvénye. A fájdalom maga 
ugyanakkor nem betegség, 
„csak” tünet. Testi vagy lelki 
oka van. Ha testi az oka, ak-
kor valamilyen szövetkáro-
sodás, gyulladás… jele. Fáj-
dalomérző pályák juttatják 
a jelzéseket agyunkba, és az 
agyban alakul ki maga a fáj-
dalomérzet. Ha csak lehet, 
tartós fájdalom esetén oki 
terápiára kell törekednünk. 
Ehhez tudnunk kell, milyen 
betegség okozza. Enélkül 
„csak” tüneti fájdalomcsilla-

pítás történhet, de történjen! 
Nagyon nem mindegy azon-
ban – főleg tartós, ismétlő-
dő fájdalom esetén –, hogy 
hogyan történik a fájda-
lomcsillapítás. Ne dőljön be 
a rek  lámoknak! Aki éveken 
át gyulladáscsökkentő fáj-
dalomcsillapítót szed, annak 
egy bizonyos össz  gyógy-
szer dó zis biztosan károsíta-
ni fogja például a veséjét. Ez 
nem a gyógyszer, hanem az 
alkalmazás hibája.

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

ÁPRILIS 12–18.

Április 12.,  
szerda 

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Április 13.,  
csütörtök

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Április 14.,  
péntek

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.  

99/314–084

Április 15.,  
szombat

Király gyógyszertár
Várkerület 114.  

99/508–242

Április 16.,  
vasárnap

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Április 17.,  
hétfő

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Április 18.,  
kedd

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

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

›

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, s azok is, 
akik elszakadtak Soprontól. Kovácsné Friedl 
Erzsébet felmenői poncichterek voltak, már 
a dédapja is a Bécsi utcában született. 

Tősgyökeres poncichter család 
sarja Kovácsné Friedl Erzsébet, 
aki szinte röstelkedve mondja, 
hogy csak móri boruk van, amit 
Károly bátyjától kapnak. Ő az 
ottani borvidék egyik neves 
és ismert borásza. A polco-
kon azonban ott sorakoznak 
azok az elismerések, melyeket 
még az édesapja nyert híres 
kékfrankosaival. 

– Az édesapám sokáig őriz-
getett egy újságcikket, mely-
ben említést tesznek a Rákó-
czi szabadságharc időszaká-
ból egy Friedl nevű katonáról, 
soproni lakosról, aki vélhetően 
családunk egyik felmenője lehe-
tett – meséli Kovácsné Friedl 
Erzsébet. – Jellemző az 1950-
es évekre, hogy szüleim ezt az 
újságot is eltüzelték, félve attól, 
hogy netán még ebből is bajuk 
származhat. Nagy valószínű-
séggel családnevünknek több 
írásmódja is volt: Fridl – Fridel 
– Fridelius, ebből következően 
az évszázadok során egyre tere-
bélyesedett a családfa. 

– A családi fészek több nem-
zedéken keresztül a Bécsi utca 
10. szám alatt volt. A 19. század 
közepén ott született a déd -
apám, Friedl József, majd Ká -
roly nagyapa is, természete-
sen az apám és én is – folytatja 
Erzsébet. – A nagy gazdasági 

udvarban még az én gyermek-
koromban is állatokkal voltunk 
körülvéve: tehenek, lovak és sok 
baromfi. Gazdálkodott a csa  lád, 
a generációk kéznyomait pedig 
lépten-nyomon fel lehetett 
fedezni. A soproni poncichterek 
féltek a jégveréstől, ezért szőlő-
ink nekünk is több helyen vol-
tak. Az ötvenes években aztán 
nemcsak az az ominózus újság 
ment veszendőbe, hanem lénye-
gében minden, elnyelte a téesz, 
csak néhány tyúk maradt. A jó 
szakemberekre persze szükség 
volt, így lett édesapám a Hala-
dás Termelőszövetkezet pince-
mestere, ennélfogva a bátyám 
egyetemi felvétele elé sem gör-
dített akadályt a rendszer, hisz 
munkás–paraszt származású-
nak számított, így ő a családi 
hagyományt folytatva már dip-
lomás borász lehetett.

Kovácsné Friedl Erzsébet 25 
évig dolgozott a soproni OTP-
ben, mint valuta–deviza ügyin-
téző, ahol kiváló német nyelvtu-
dását is jól hasznosította. Manap-

ság szabadidejében a Bánfalvi 
Kórusban énekel. 

– Édesanyám Zettl lány volt, 
szintén tősgyökeres soproni csa-
lád sarja. Volt egy ikertestvére, 
Áncsi néni, akinek a halála oly 

megdöbbentő és egyúttal jel-
lemző is: amikor megszólaltak 
a bombatámadást jelző sziré-
nák, ő nem az óvóhelyre futott, 
hanem először a tehénkéjét sze-
rette volna bevinni az istállóba…

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Sopronban. Édesapja gazdálko-
dott, kiváló szőlész–borász szakember volt. Édesanyja vezette a ház-
tartást és nevelte a három gyermeket. Férje, Kovács László műszaki 
ellenőr volt az IKV-nál, onnan ment nyugdíjba. László fiuk a divatszak-
mában dolgozik, Gábor pedig jogot végzett, Sopron aljegyzője.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A Bécsi utcában volt a Friedl családi fészek

Poncichterek leszármazottja

Kovácsné Friedl Erzsébet
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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HANGVERSENYE A SOPRONI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
2017. JÚNIUS 18. (VASÁRNAP) 15 ÓRA

Jegyek (3900 Ft) a Jegy.hu oldalon, Sopronban a Blaguss Utazási Irodában, 
valamint az InterTicket országos jegyirodai hálózatában kaphatók.

Helyfoglalás érkezési sorrendben. Hat év alatti gyermekek a koncertet még kísérôvel sem látogathatják!

VARNUS XAVER

„Varnus Xavert a New York Times az orgona Horowitzának nevezte. Egy másik kritikus az 
orgona Paganinijének, míg egy harmadik pedig az orgona Glenn Gouldjának. Ám minden 

ilyen összehasonlítás hamis. Ô ugyanis nem kevesebb, mint az orgona Varnus Xaverja,  
egy magabiztos zseni, ki nagyon is saját lelkét szólaltatja meg hangszerén.”

THE TORONTO STAR

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ORGONAVIRTUÓZA 
ISMÉT SOPRONBAN KONCERTEZIK!

„Xaver úgy játszik Bachot, hogy az embernek megszakad a szíve  
a gyönyörûségtôl, amikor hallja”

TÖRÔCSIK MARI

ISMÉT SOPRONBAN KONCERTEZIK!ISMÉT SOPRONBAN KONCERTEZIK!
Albinoni: Adagio
Bach: D-moll toccata és fúga
Berlióz-Liszt: Rákóczi induló
Bach: A nagy Chaconne

KÓCZÁN BÁLINT

Friss, ropogós újdonsággal jelent-
kezett Dallos Bogi! Az énekesnő 
utóbbi pár hónapja lázas munkával 
telt, ugyanis új albumot készített.

Dallos Bogit A Dal 2014 című 
műsorban ismerhette meg az 
ország, ahol We All című dalával 
hamar belopta magát a közön-
ség szívébe, és sokáig menetelt 
a zenés produkcióban. Az éne-
kesnő karrierjén nagyot lendí-
tett a megmérettetés, azt köve-

tően több slágerrel is előruk-
kolt. A Feels So Right és a Körút 
című számaival a rádiós listákat 
is meghódította, a 13-as ház című 
első saját szerzeményével pedig 
komolyabb oldalát mutatta meg. 

Bogi legutóbbi felvételét ősz-
szel hozta ki Már nem zavar 

címmel, amelyhez egy image-
klipet is forgatott. Azóta pedig 
folyamatosan dolgozik a fia-
tal tehetség: – Az utóbbi hóna-
pokban lázasan készültem el  ső, 
önálló lemezem megjelenésére. 
Az al  bum az Épp most címet 
kapta és már elérhető a rajon-
gók számára.

Az album első kislemeze a Méz. 
– A lemezen található összes dal-
nak én vagyok a szerzője. Ez egy 
romantikus, tavaszi hangulatú 
szám, amelyhez egy bájos ani-
mációs klip készült. A kisfilm jól 
visszaadja a Méz hangulatát .

Fordulópontot hoz-
hat az idei év a sop-
roni Crowstand éle-
tében, a zenekar 
teli van tervekkel. 

– Ami talán a legnagyobb dur-
ranás, hogy meghívást kaptunk 
egy szeptemberben in  du  ló erdé-
lyi turnéra. Jelenleg ennek az elő-
készületei és a szervezési munká-
latai folynak – kezdte Friedl János. 
A zenekarvezető hozzátette, ez 
egy olyan lehetőség számukra, 
amely további külföldi meghí-

vásokat eredményezhet. – Várha-
tóan hat állomása lesz a program-
nak, így több he  lyen is bemutat-
kozhatunk majd. A terv az, hogy 
a koncertekről jó minőségű hang- 
és videóanyagot készítsünk. Ez 
nem  csak promóció szempont-
jából fontos, hanem nekünk is 
lesz egy maradandó emlékünk 
– mondta a gitáros. 

A Crowstand júniusban lesz 
hároméves, stílusukat változat-
lanul a ́ 70-es, ́ 80-as évek rock-
zenéje határozza meg. 

– Természetesen újabb dalo-
kon dolgozunk. A közönség igé-

nyelte, hogy magyar előadóktól 
is játsszunk ilyen stílusú dalokat. 
Ennek a kérésnek próbálunk ele-
get tenni – árulta el a zenész.

A soproni formáció idei fellé -
péssorozata egy május 13-i jóté-
konysági koncerttel kezdődik 
Sop  ronkövesden, majd a ter-
vek szerint június 10-én a GYIK 
kerthelyiségének nyitóbuliján 
zenélnek: – Ez a koncert tavaly 
nagyon jól sikerült, fergeteges 
rockeste volt, lelkes közönség-
gel! Reméljük, idén is hasonló 
lesz a hangulat – mesélte a ze  -
nekarvezető.

A Crowstand terveiDallos 
Bogi  
és a Méz

Jól indult az év Márió számára, hiszen nem-
csak új műsora fut nagy sikerrel Kívánságpiac 
címmel a Zenebutik nevű új csatornán, hanem 
versenybe szállhatott „Az év hazai hagyomá-
nyos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele” 

kategóriában a rangos Fonogram-díj váro-
mányosaként. A zenei gálán olyan zenészek-
kel vetélkedett az elismerésért, mint Postás 
Józsi, MC Hawer és a Tekknő, Jolly és Suzy. 
Végül Márió vihette haza az aranymikrofont.

Márió Fonogram-díjas

0

5

25

75

95

100

Áprilisban a 

Soproni Petőfi Színházban!

A zenekar stílusát a ’70-es, ’80-as évek rockzenéje határozza meg
FOTÓ: TRAXLER GÁBOR


