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A 18 éves Noah Cyrus egyértelműen 
kilépett nővére, Miley Cyrus árnyé-
kából. A tehetség karrierje 2017-ben 
kezdett felfelé ívelni a Labrinth-tal 
közös Make Me Cry című debütáló 
single-jével. Ezt követte a Stay To-
gether és az Almost Famous. Leg-
utóbb az extravagáns skandináv 
dívával, MØ-vel készített közös dalt.

Otthon 
NagycenkenCsaládi szárnyalás

Népszerű volt a „Szárnybontogató” 
családi nap a Liszt-központban

A tavaszt idézi, hogy városszerte több helyütt is virágoznak a fák. A Várkerületen már fehér pompá-
ban díszelegnek a több mint egy évtizede kiültetett oszlopos díszkörték. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A tavaszt köszöntik 
a virágzó fák is

Véget ért egy álom
Az SVSE labdarúgói ismét vereséget szenvedtek a másodosztályú 
bajnokságában, ezúttal a Soroksár győzött 0–1 arányban és vitte 
el a három pontot a Káposztás utcai stadionból. .

A kis Cyrus 
nagy dobása

Főszerepben 
a szakmák

Az iskolák, tanműhelyek, társintézmények szak-
mai bemutatókkal és programmal készültek a 
pénteken megtartott szakmák éjszakájára.

Gróf Széchenyi István ha-
lálának 158. évfordulója 
alkalmából koszorúzás-
sal egybekötött megem-
lékezést rendezett Nagy-
cenk önkormányzata, 
melyen a családot Szé-
chenyi Mihály képvisel-
te. Dédnagyapja az 1789-
ben Bécsben született és 
1871-ben Sopronban el-
hunyt Széchényi Pál volt, 
Széchenyi István legfiata-
labb testvérbátyja. Grófi 
nagyapja, katonatiszt 
édesapja után Széche-
nyi Mihály a magyar tör-
ténelem viharai elől 
Bécsbe emigrált. 114
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BERTHA ÁGNES

Sopron iskolaváros: az alapfoktól a felsőoktatá-
sig minden intézménytípus széles palettán kép-
viselteti magát. Sorozatunkban a város iskoláit 
mutatjuk be, történelmüket, jelenüket és tervei-
ket, valamint a diákok azt is megosztják az olva-
sókkal, miért is jó az adott intézménybe járni.

A Soproni Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola összetett intéz-
mény: a hagyományos általános 
iskolai oktatás mellett lényeges 
a művészeti képzés, valamint a 
balfi tagiskola is hozzá tartozik. 

– Az 1–8. osztályos általános 
iskolai képzésben 570 gyermek 
tanul iskolánkban 50 peda-
gógus irányításával  – tudtuk 
meg Sipos Ferenc igazgatótól. 
– Idegen nyelvként a diákok a 
németet és az angolt választ-
hatják, az utóbbit emelt szin-
ten, heti 5 órában is tanulhatják. 

Igazi petőfis „specialitás” az év 
eleji és az év végi projekthét, 
amikor az egyes évfolyamok 
különböző módszerekkel olda-
nak meg projektfeladatokat, 
mint például bábjátékkészítés, 
idegen nyelvű kommunikációs 
tréning, múltunkban a jövőnk, 
origami, sport, drámapedagó-
gia. A középpontban a tevékeny-
ség, a cselekedtetés áll, célunk 
a diákok önállóságának fejlesz-
tése és a használható tudás 
megszerzése.

Az általános iskolai képzésben, 
felmenő rendszerben indult a 

2016/17-es tanévben a tánc- és 
mozgásművészeti osztály – a 
mostani 1. évfolyamban már 
két osztály –, ahol a művészetek 
adta alkotóerőt kihasználva, a di-
ákok előadókészségét fejlesztve 
segítik elő a hatékony ismeret-
szerzést – a Petőfi Nevelési Prog-
ram megvalósításával, a Sopro-
ni Petőfi Színházzal és a Sopron 
Balettel együttműködve. A  ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy 
a művészeti osztályban tanuló 

gyerekek kreativitása, koncent-
rációs képessége és munkabírása 
fejlettebb kortársaiknál, amit el-
sősorban a táncos tevékenység-
gel, a néptánccal érnek el.

Az általános iskola 5–6. évfo-
lyamosai a matematika, vala-
mint a magyar nyelv és iroda-
lom tárgyakat a differenciált 
képességfejlesztésnek megfe-
lelően csoportbontásban tanul-
ják. A MŰV-ÉSZ projekt kereté-
ben tehetséggondozás folyik 
népdaléneklés, néptánc és nép-
zenei területen heti pluszfoglal-
kozások, mesterkurzusok kere-
tében, tanítási szünetekben és 
nyári táborokban.

Az alapfokú művészeti iskolá-
ban 500 diák tanul néptáncos és 
hat népzene tanszakon, a képzés 
az ország kiemelkedő néptán-
cos műhelye.

Az iskola tervei között szere-
pel a tárgyi feltételek javítása, 
új osztálytermek és egy tor-
naterem építése. A tankerület-
ben már elkészültek a fejlesztési 
tervek, így szükségessé válik az 
udvar egy részének beépítése. 
Emellett mindenképp folytatni 
szeretnék a tánc- és mozgásmű-
vészeti képzést, kibővítve a társ-
művészetekkel, például képző-
művészettel, drámajátékkal és 
színjátszással.

Iskolák az alapoktól a felsőfokig

A népművészet fellegvára

A Petőfi-iskola az Oktatási Hivatal bázisintézménye, 
valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem partner- és 
gyakorlóiskolája – hangsúlyozta Sipos Ferenc igazgató

Az intézmény 1904-ben polgári fiúiskolaként alakult, két év-
vel később költözött a Halász utcai új épületbe. 1922-ben 
vette fel Petőfi Sándor nevét, az 1948-as államosítás óta ál-
talános iskolaként működik. A 60-as években komoly átala-
kítások, fejlesztések történtek az intézményben: felépült a 
hátsó épületszárny és födémet is cseréltek. 2014-ben 331 
millió forintból újult meg az iskola, a főépület és a Botond 
utcai oldalszárny minden szintje, valamint a táncterem és a 
hozzátartozó öltözők is, nyílászárókat és burkolatot cseréltek, 
beépítették a tetőteret, emellett új bútorokat, oktatási eszkö-
zöket, 205 tanulói laptopot és digitális táblákat is vásároltak. 

SZAKÁCSI LÁSZLÓ és SZABÓ ZAFIRA 2.M 
Mindketten a tánc- és mozgásművészeti osztályba járunk, 
sokat táncolunk. Voltunk fellépésen a balettel és a néptánc-
cal is, amikor szép ruhát is kaptunk. Nagyon szeretünk ide 
járni, kedvencünk az olvasás, matek, környezet és testne-
velés óra, de főleg a tánc! Szeretjük a projekthetet, az előző 
alkalommal egy terepjáró platóján ülve mehettünk az erdő-
ben, emellett az osztállyal is sokat kirándulunk. A rajz és a 
technika órán készült műveinket mindig kiteszik az osztály-
ba vagy a folyosóra, ahol mindenki megnézheti!

Panoráma

Díjazott babák

KRESZ-verseny 
óvodásoknak

Duduczné Práder Éva babái az 
első díjat érdemelték ki a XXII. 
Országos Baba- és Mackókészítési 
Versenyen. Az ajánlott téma a sze-
cesszió volt, amelyhez dr. Hugon-
nai Vilma, az első magyar 
orvosnő rendelőjében – 1900 és 
Gustav Klimt Adele Bloch-Bauer 
portréját aranyozza – 1907 cím-
mel készített életképeket korhű 
öltözetű babákkal. Az utóbbi a 

Hölgy aranyban című amerikai 
film témáját dolgozza fel.

Szerepelt a bemutatón egy, 
Emilie Flöge-t, a bécsi divatter-
vező- és divatszalon tulajdonost 
megjelenítő baba, aki a korabeli 
reform ruhákat tervezte olykor 
társa, Gustav Klimt közreműkö-
désével, nyakában a híres Wie-
ner Werkstätte által készített 
ezüst ékszerekkel.

A Soproni Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak munkatársai a múlt héten 
a Trefort Téri Óvodába látogat-
tak el. Az egyenruhások kerék-
páros ügyességi versenyek-
kel, foglalkoztató játékokkal és 

színezőkkel keltették fel az óvo-
dások érdeklődését.

A gyerekek a balesetmegelő-
zési tanácsok mellé láthatósági 
mellényt és fényvisszaverő 
karkötőt kaptak ajándékba – 
közölte a rendőrség.CZIRÁKI VIKTÓRIA

Állampolgári köte-
lességünk vissza-
juttatni a talált tár-
gyat jogos tulajdo-
nosának, aki nem így 
tesz, lopást követ el. 
A rendőrség és az 
önkormányzat segít a 
visszajuttatásban.

Gyakran látni a közösségi médi-
ában elvesztett vagy talált tárgy-
ról szóló bejegyzéseket. A face-
book hatékony megoldásnak 
tűnik az elvesztett irattartó 
felkutatásában, vagy a talált 
kulcscsomó visszajuttatásában. 
Azonban a klasszikus, „offline” 
módszerek legalább ilyen jól 
működnek. – Ha valaki értékes 
tárgyat, pénztárcát vagy iratokat 

talál közterületen, kötelessége 
azokat visszaszolgáltatni a tulaj-
donosnak – mondta el a Sop-
roni Témának Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Ameny-
nyiben a megtaláló nem tudja 
felkeresni a tulajdonost, vagy 
nem akar ezzel foglalkozni, a 
rendőrségen vagy az önkor-
mányzatnál adhatja le a talált 

tárgyat, ahol segítenek a visz-
szajuttatásban. Aki nem biztos 
abban, hogy elveszített valamit, 
vagy ellopták tőle, jól teszi, ha a 
közösségi médiában posztolás 
mellett bejelentést is tesz.

Sok esetben nem tudja a beje-
lentő például, hogy elvesztette 
vagy ellopták a tárcáját. Mind-
két esetben indul eljárás, csak 
ilyenkor 8 napos elrendelési 
türelem után indítják meg az 

ügyet. Azért van ez, mert a tör-
vény úgy szól: 8 napon belül a 
talált tárgyat vissza kell juttatni 
– tette hozzá a főelőadó. – Ha a 
megtaláló nem ezt teszi, lopást 
követ el, mely 50 ezer forintos 
értékhatár alatt szabálysértés, 
afelett bűncselekmény. Nem 
érdemes ezt tenni, hiszen egy 
talált telefon például a nyomo-
zás során bemérhető, könnyű 
vele lebukni.

A rendőrségen gyakran adnak 
le talált iratokat. Azért is fontos, 
hogy ezt megtegyük, mert az 
okmányokon található szemé-
lyes adatokkal könnyű vissza-
élni. Amennyiben a közösségi 
média segítségével szeretnénk 
visszajuttatni a talált tárgyat, 
a személyes adatok védelme 
miatt ne az üzenőfalon keresz-
tül, inkább privát üzenetben 
vegyük fel a kapcsolatot a holmi 
tulajdonosával. 

Talált és elveszített tárgyak
RENDŐRSÉGI SOROZAT

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: POLICE.HU

Az Oktatási Hivatal felkérésére a  Doborjáni Ferenc EGY-
MI-ben tartották meg a Tanulásban Akadályozott Tanu-
lók Nevelését, Oktatását Ellátó Általános Iskolák Tanulói-
nak XLIII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei 
fordulóját
A rendezvényre Csornáról, Győrből, Mosonmagyaróvárról, 
valamint Sopronból kettő iskolából érkeztek a négyfős csa-
patok, hatodik–hetedik osztályos tanulókkal.
A versenyt az egyéni informatika feladatok megoldásával 
kezdték meg a tanulók. A magyar irodalom, földrajz, tör-
ténelem, életvitel, természetismeret tantárgyakból már a 
csapatok mérték össze tudásukat. Munkájukat háromtagú 
zsűri értékelte minden helyszínen, a tagok helyi és vendég 
gyógypedagógusok voltak. A zsűri elnöki teendőit Földes 
Tamásné, a soproni polgármesteri hivatal nyugalmazott fő-
tanácsosa, gyógypedagógus látta el.
A rendezvény fővédnöke Marek János, a Soproni Tankerü-
leti Központ igazgatója volt.
A soproni diákok szép eredményeket értek el a versenyen, 
valamennyi résztvevő értékes jutalomban részesült.

Megyei vetélkedő
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Fokozatosan szok-
tassuk bőrünket az 
UV-sugárzáshoz, 
kerüljük el a leé-
gést! A bőrt érő káros 
hatások ugyanis 
összeadódnak, és 
évekkel később 
rossz indulatú elválto-
zásokat okozhatnak.

A napfénnyel szemben a 
bőrünk természetes módon 
is védekezik, de ez a védekező-
képesség csak akkor tud kiala-
kulni, ha az UV-terheléshez 
fokozatosan szoktatjuk hozzá 
– mondta el a Soproni Témá-
nak dr. Odler Anna, a Soproni 
Gyógyközpont bőrgyógyász 
főorvosa. – Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy fokoza-
tosan növeljük a napon töl-
tött időt, és vigyázunk arra, 
hogy ne égjünk meg! A nap-
fénynek azonnali káros mel-
lékhatása lehet a napégés, de 
többszöri leégés esetén nő 
az akár évekkel–évtizedekkel 
később kialakuló rosszindu-
latú bőrdaganatok kockázata. 
A túlzásba vitt napozás vagy 
szoláriumozás a bőr rostszer-
kezetét károsítja, idő előtti 
öregedést okoz. A fényvédel-
münk genetikailag adott, de 
vannak olyanok, akiknél ez 
valamilyen külső vagy belső 

tényező miatt nem alakul ki, 
vagy hiányos. Többféle bőrtí-
pus létezik, a napozás szem-
pontjából a legproblémásabb 
az úgynevezett „ír bőrtípus”. 
Ők vörös hajúak, kék szeműek 
és nagyon fehér bőrűek, náluk 
nem alakul ki a pigmentvédő-
réteg, emiatt könnyen leég-
nek. A „skandináv bőrtípusú-
aknál” – a természetes szőkék 
kék vagy zöld szemmel – napo-
záskor kialakul egy kevés pig-
ment, de ez önmagában nem 
elég. Jobb helyzetben vannak 
a természetes barna hajjal és 
barna szemmel rendelkezők, 
akik ha fokozatosan vannak a 
napon, már kialakul az a barna 
pigmentréteg, ami védi a bőrt.

Májustól szeptemberig sok 
UV-sugárzás éri a földünket, 

Magyarországon 13 óra körül 
a legnagyobb arányú az UV-su-
gárzás. Emiatt a szakemberek 
azt javasolják, hogy ettől szá-
mított plusz–mínusz kétórás 
intervallumban csak fokozott 
óvatossággal tartózkodjunk 
a napon! – Ha ilyenkor napra 
megyünk, védjük a bőrünket 
ruházattal vagy 50+-os fény-
védő krémmel! Bőrtípusunk-
nak megfelelően napozzunk, 
ne piruljunk vagy égjünk meg! 
Azt is tudni kell, hogy léteznek 
fényérzékenyítő gyógyszerek, 
például vérnyomáscsökken-
tők, cukorbetegségre szedett 
gyógyszerek, citosztatikumok, 
antibiotikumok, kedélyjavítók. 
Ha szedünk valamilyen gyógy-
szert, érdemes a tájékoztatót 
elolvasni. 

Vigyázzon a bőrére a napon!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A száz éve született Gunda Mihályra emlékezünk

Legendás professzor volt
PLUZSIK TAMÁS

Száz évvel 
ezelőtt 
született 
Gunda 

Mihály professzor, aki 
az Erdészeti és Faipari 
Egyetem ábrázoló-
geometria-tanszé-
kének vezetője volt 
1963–1983. között.

Gunda Mihály (1918–1989) az 
első világháború befejezése 
előtt néhány nappal a Gömör 
és Kishont vármegyei Rozsnyón 
született. Édesapja a sajóházai 
bányaüzem munkása volt, aki 
fiatalon, egy üzemi baleset-
ben vesztette életét, édesanyja 
pedig a kilencedik, a legfiata-
labb testvére születésekor halt 
meg, így a családfenntartásból 
már általános iskolás korában 
kivette a részét. Az érettségit 
követően édesapja iránti tisz-
teletből, annak mintegy meg 
nem valósult álmait betelje-
sítendő jelentkezett a József 
Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem soproni 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 
Karára, ahol 1946-ban szerzett 
bányamérnöki oklevelet. A 78 
fős végzős évfolyamból később 
többen is jeles oktatói lettek az 
egyetemnek, így például Szend-
rey István, aki a kémia tanszék-
nek volt évtizedekig a profesz-
szora, valamint Tompa Károly 

és Zilahi József, akik szintén az 
egyetem kiváló, emblematikus 
oktatói voltak.

Gunda Mihály a diploma meg-
szerzését követően a Stasney 

Albert professzor által vezetett 
ábrázológeometria-tanszéken 
helyezkedett el gyakornok-
ként, majd 1948-ban kinevezték 
egyetemi adjunktusnak, néhány 
évvel később egyetemi docens-
nek, majd 1963-ban megbízták 
az Erdészeti és Faipari Egyetem 
ábrázológeometria-tanszékének 
vezetésével, melyet nyugdíjazá-
sáig, 1983. december 31-ig irányí-
tott. Szerteágazó tudományos 
érdeklődésébe az erdészeti szál-
lítástan és az erdőhasználattan 
éppúgy beletartozott, mint szű-
kebb szakterülete, az ábrázoló 
geometria és a géprajz. Hosszú 
évekig elnöke volt a MTESZ és 
a Gépipari Tudományos Egye-
sület soproni szervezetének. 

Megannyi szakmai kitüntetése 
mellett 1977-ben a Pro Urbe Sop-
ron-díjat is átvehette.

Sok száz tanítványa emléke-
zik rá, köztük e sorok írója is, 
aki több alkalommal is vizsgá-
zott nála, sőt nem egy esetben 
csak Gunda professzor jóindu-
latának köszönhetően tudott 
enyhén görbülő érdemjeggyel 
távozni tanszéki szobájából. 
Szigorú, de mindig embersé-
ges és megértő volt azokkal 
szemben is, akik kevésbé vol-
tak fogékonyak az axonomet-
ria, a képsík-transzformáció 
vagy éppen a centrális projekció 
rejtelmei iránt – „Majd megta-
nulod, fiam, ha szükséged lesz 
rá!”, mondta ilyenkor…

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Dr. Gunda Mihály professzor (balról a második) tanszéki munkatársai körében
FOTÓ: CSALÁDI ARCHÍVUM

Dr. Gunda Mihály 
professzor

Sopronért Emlékérem

Winkler-emléktábla:
várják a javaslatokat

Sopronban a hűség napján adják át a város 
legrangosabb kitüntetéseit, köztük a Sopronért 
Emlékérem díjakat is.

Néhai Faragó János: 
okleveles kőrestaurátor
A hazai műemléki rekonstrukció, 
a kőfaragás és szobrászat terén 
elért kimagasló tevékenysége, a 
Sopronban működő Országos 
Műemléki Felügyelőség kőszob-
rászműhelyének nemzetközi 
hírű vezetése és a műemlékvé-

delemben végzett több évtizedes 
magas színvonalú munkájának 
elismeréseként a közgyűlés Posz-
tumusz Sopronért Emlékérmet 
adományoz néhai Faragó János 
kőfaragó–kőszobrász mester, 
okleveles kőrestaurátor, épí-
tőipari technikus részére. Az elis-
merést fia, Faragó Zsolt vette át.

A Soproni Városszépítő Egye-
sület a hagyományokhoz 
híven idén is meghirdeti a 
versenyt a Winkler-emléktáb-
láért. Pályázatot nyújthat be 
a legfeljebb két éve elkészült 
(használatbavételi engedély-
lyel vagy a befejezés tényét iga-
zoló hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkező), a városképet gaz-
dagító új építésű vagy felújí-
tott épület, építmény tulajdo-
nosa, alkotója, tervezője vagy 
kivitelezője.

A Winkler Oszkár emlék-
tábla kitüntető cím elnyeré-
sére május 31-ig lehet javas-
latot tenni személyesen vagy 
postai úton a Soproni Város-
szépítő Egyesület címén 
(Sopron, Új utca 4.). E-mail 
elérhetőség: varosszepitok@
sopron.hu.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell az épület pontos meg-
nevezését, az épület terve-
zőjének, illetve a tulajdono-
sának nevét és elérhetősé-
gét. A pályázatokat a Soproni 
Városszépítő Egyesület veze-
tősége által felkért szakmai 
zsűri bírálja el a pályázó hely-
színek megtekintése után. 
A  város XX. századi kiemel-
kedő építészéről elnevezett 
Winkler Oszkár-díj adományo-
zásának a célja az építészeti 
szempontból kiemelkedő, a 
soproni hagyományokat és a 
kortárs építészet vívmányait 
felmutató, a városképet gaz-
dagító épületek elismerése, 
ezek példaként való kitün-
tetése. A díj nyertese emlék-
táblát helyezhet el az épület 
homlokzatán.

RÖVIDEN

Tervezetből 
bevallás

Az szja-bevallási terve-
zet már több mint egy 
hónapja elérhető a we-
bes felületen, s a pa-
píralapú postázás is fo-
lyamatos. A tervezetet 
érdemes átnézni, szük-
ség esetén módosíta-
ni, majd véglegesíte-
ni. A jóvá nem hagyott 
tervezet – a mező-
gazdasági ősterme-
lők és az áfafizetésé-
re kötelezettek kivéte-
lével – május 22-e után 
automatikusan beval-
lássá válik. Az ősterme-
lőknek és az áfafizeté-
sére kötelezetteknek 
ugyanis mindenkép-
pen ki kell egészíteni-
ük a tervezetet a tevé-
kenységükből szárma-
zó adatokkal.

›

Az áldozatokra 
emlékeztek

Sopron önkormányzata és a 
Soproni Zsidó Hitközség csen-
des megemlékezést tartott hét-
főn a papréti holokauszt-em-
lékműnél. Az eseményen a 
város képviseletében részt vett 
dr.  Farkas Ciprián tanácsnok, 
dr. Brummer Krisztián polgár-
mesteri irodavezető, valamint 
Eiger Levente, a Soproni Zsidó 
Hitközség alelnöke és Stuben-
voll András, a Soproni Magyar–
Izraeli Baráti Kör elnöke is.

Az Országgyűlés 2000-ben 
meghozott döntése értelmé-
ben 2001 óta minden évben 
április 16-án tartják a holo-
kauszt magyarországi áldoza-
tainak emléknapját, arra emlé-
kezve, hogy 1944-ben ezen a 
napon kezdődött a hazai zsi-
dóság gettóba zárása. E napon 
Sopronban is minden évben 
fejet hajtanak az áldozatok 
emléke előtt a Papréten, az 
emlékműnél.

A holokauszt 74. évfordulóján megkoszorúzták a 
papréti emlékművet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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MÉDIAPARTNEREINK:

EZ LESZ…
Velünk élő pénz a kauritól a bitcoinig

Április 18., szerda 18 óra, 
pedagógusok művelődési háza
Németh Ede pénzügyszabász előadása

Stíluskommunikáció
Április 18. 18 óra, Tercia Hubertus
Mastalír Márta stíluskommunikátor előadása

Professzor Plusz Program
Április 19., csütörtök 17 óra, 
Ligneum látogatóközpont
A vendég: dr. Székely Csaba professzor emeritus

Bánfalvi könyvtári esték
Április 19. 18 óra, bánfalvi fiókkönyvtár
Homor Péter előadása „A tudós bányahivatalnok és a hu-
szadik század – Breuer György ornitológus élete” címmel

Mogács Dániel önálló estje
Április 19. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Gyerekek a pódiumon
Április 20., péntek 16 óra, GYIK Rendezvényház
„Miből lesz a cserebogár?” – a Sarkady Sándor versmon-
dó verseny díjazottjainak gálaműsora

Cimbora
Április 20. 17 óra, GYIK Rendezvényház
T. Horváth József zenés–verses műsora a soproni köl-
tők műveiből

Esti Kornél, Szabó Benedek 
és a Galaxisok

Április 20. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

PUNKhenger koncertek
Április 21., szombat 20 óra, Hangár Music Garden

A fenomén Bruno Gröning
Április 22., vasárnap 13 óra GYIK Rendezvényház
Dokumentumfilm-vetítés

Irodalmi est
Április 22. 16 óra, GYIK Rendezvényház
Az 55 éve alakult SFMK (Soproni Fiatalok Művészeti Kol-
légiuma) tiszteletére a Petőfi Színház művészei lépnek fel 

Pisztráng
Április 23., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház
A Fitos Dezső Társulat táncszínháza

Nyugdíjas egyetem
Április 24., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház
Prof. dr. Bidló András dékán előadása a Kincs a lábunk 
alatt – a talajok sokszínű világa címmel

Játékláz a Búgócsigában
Április 24. 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Örömzene
Április 24. 19 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar koncertje

Véradás
Április 25., szerda 14–18 óra, Szent Orsolya-iskola

Tálentum
Április 25. 18 óra, Ligneum látogatóközpont
Bemutatkozik: Györe Ákos szociálpedagógus

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Április 4-i rejtvényünk megfejtése: dr. Németh Alajos emléktáblája, szerencsés meg-
fejtőnk: Szalai Bernadett, Sopron, Deák tér 70. 1/3. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra 
Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Dr. Németh Alajos emléktábla az Orsolya-iskolán 
Németh Alajos (1904–1993) paptanár, püspöki tanácsos Sopronkőhidán született. 1928-ban 
szentelték pappá, majd néhány évvel később a Szegedi Tudományegyetemen egyház- és 

római jogból doktorált. Lelkészi hivatását Győrben kezdte, 
néhány évvel később a soproni Szent György-templom kar-
káplánjának nevezték ki, hittanár volt a Szent Orsolya-rend 
középiskolájában. A második világháború alatt segítette a 
rászorulókat, keresztleveleket készített zsidó üldözöttek 
részére, a bombázásokat követően pedig irányította az áldo-
zatok összegyűjtését és temetését. Minderről a szemtanú 
hitelességével számol be a Sopron könnyes–véres dátu-
mai című könyvében: „Egyetlen szándékom az volt, hogy 
megörökítsem az utókor számára a II. világháború utolsó 
hónapjainak Sopronban, az egyre inkább összezsugorodó 
parányi Magyarország ideiglenes fővárosában és utolsó sza-
bad városában lejátszódó borzalmas eseményeket.”.
Amikor 1948 nyarán Sopronban is tüntetés volt az egyházi 
iskolák államosítása ellen, annak szervezésével dr. Németh 
Alajost is megvádolták, ezért az ÁVH letartóztatta és Kis-
tarcsára internálta. Élete ezen időszakának megpróbáltatá-
sait írta le a Papok a rács mögött című naplótöredékében, 
melynek kéziratát negyven esztendőn át rejtegette, és csak 
1991-ben adta ki először a Szent István Társulat. 
Az emléktáblát, melynek alkotója Kutas László szobrászmű-
vész, születésének századik évfordulója alkalmából közada-
kozásból állíttatták a hívek, családja, tanítványai és barátai.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a felada-
tuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják 
nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a 
helyes megfejtést április 25-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ soproni-
tema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Tündértanoda és pilótaképző is várta az érdeklődőket

Családi szárnyalás

Népszerű volt a „Szárnybontogató” családi nap a Liszt-központban: 
közel 400 látogatója volt a szombat délutáni programnak. A családok 
évében meghirdetett rendezvénnyel a madarak éve előtt is tiszteleg-
tek a szervezők, és a közelgő 11. Soproni Tündérfesztiválra is szárnyat 
bonthattak az érdeklődők.

A Liszt-központ előtt hagyo-
mányőrző solymászok és per-
sze madaraik fogadták az arra 
járókat. Többek között az év 
madara, a vándorsólyom is a 
Liszt elé költözött erre a napra, 
hangos visítása távolabbról is 
odacsalogatta a kíváncsiakat – 
és távol tartotta a galambokat.

A szervezők a fiúknak „Pilóta-
képzőt”, a lányoknak „Tündér-
tanodát” hirdettek – ügyességi 

feladatokkal és bátorságpróbák-
kal. A „Pilótaképzőben” többek 
között volt levegőben egyen-
súlyozás, felhővadászat és tér-
képböngészés is. A „Tündérta-
nodában” megtanulhattak a 
lányok tűsarkon tipegni, virá-
gos sminket készíteni, és volt 
mosolyfotózás is. Akik minden 
feladatot teljesítettek, okleve-
let kaptak annak bizonyságául, 
hogy felkészültek a június 9-i 

Tündérfesztiválra. Maga Cinde-
rella is feltűnt a tömegben, hogy 
a barlangszínház varázslatos 
előadására invitálja a családokat.

A délután leginkább várt ven-
dége a Zirano Színház előadása 
volt: egy világjáró kisegérről 
szólt a bábos mese és a játékot 
megihlető többszörösen díja-
zott gyermekkönyv. 

A programnak ezúttal is sok 
soproni partnere volt: a Petőfi 

Színház kelléktárából származó 
eszközöket, tárgyakat az óvónő-
képző hallgatói felhasználták, 
és együtt kézműveskedtek a 
gyerekekkel, „Égi társasozás” 
várta a táblás játékok rajongóit, 
a kamaszok és az apukák örö-
mére pedig modellezők és profi 
drónpilóták tartottak bemuta-
tót és szaktanácsadást. Mindezt 
madártejjel, édes finomságok-
kal és meseszép könyvekkel is 
„megfűszerezték” a szervezők.

A májusi családi nap a gyer-
meknap jegyében zajlik majd: 
május 27-én, vasárnap délután 
a Munkácsy-terem és a Petőfi 
tér körül zsibonghatnak majd 
a családok.

A Liszt-központ Munkácsy-termében mutatták 
be a Giczy János műveit tartalmazó albumot. 
Az eseményen a művész felesége, Dalos 
Margit mellett barátok, tisztelők és egykori 
tanítványok is részt vettek. A történet- és 
emlékmesélő este háziasszonya Szekeres Kriszta 
volt. A megjelentek közül többen is szívesen 
osztották meg Giczy Jánossal kapcsolatos 
kedves emlékeiket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Bemutatták 
a Giczy-albumot

RÖVIDEN

Munkarend- 
változás

A soproni polgármes-
teri hivatal munkarend-
je az április 30-i mun-
kanap-áthelyezés miatt 
változik. Április 20-án, 
pénteken hétfői mun-
karend szerint 13.30 és 
17 óra között lesz ügy-
félfogadás. Április 21-
én, szombaton a pénteki 
munkarendnek megfe-
lelően az ügyfélfogadá-
si idő 8 és 12 óra között 
tart. Szombaton szoci-
ális ügyekben nem lesz 
ügyfélfogadás. Április 
30-án, hétfőn a hivatal 
zárva tart.

Kempteni diákok
Idén is tavasszal ér-
keztek diákok Kemp-
tenből. A fiatalokat az 
elmúlt héten a város-
házán dr.  Brummer 
Krisztián polgármes-
teri irodavezető kö-
szöntötte. Sopron és 
Kempten kiváló test-
vérvárosi kapcsolatot 
ápol, melyre többek 
között a Széchenyi- 
és a Hildegradis gim-
názium együttműkö-
dése is jó példa.

›

Népszerűek és kedveltek voltak a repülőmakettek és a drónok is FOTÓ: TORMA SÁNDOR
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Nem tudom, figyelték-e (igaz, nem 
volt nehéz nem észrevenni), miképp hullámzott a pár-
tok, illetve képviselőik, vezetőik véleménye a választás 
napján. Április 8-a előtt egyértelműen az jött át a vá-
lasztókhoz, hogy magas részvétel esetén szinte biztos 
a Fidesz bukása. Ennek megfelelően viselkedtek, nyi-
latkoztak aztán a kormányfőjelöltek és a különböző 
rendű és rangú vezetők. Az MSZP–Párbeszéd árnyék-
kormányt alakított (ez akkor is kissé nevetséges volt, 
és még inkább azzá vált a választási eredmények tük-
rében). A választás napján, amikor még úgy hihették, 
hogy a magas részvétel nekik kedvez, Karácsony Ger-
gely gyakorlatilag megfenyegette Áder Jánost, mond-
ván, hogy ne próbáljon kormányalakítási megbízást 
adni a Fidesznek abban az esetben, ha ők kapják a leg-
több szavazatot, de nem lesz abszolút többségük. Az 
azóta lemondott Vona Gábor és társai egyedül is kor-
mányváltó erőnek érezték magukat. Széll Bernadett, az 
LMP társelnöke már beleálmodta magát a miniszterel-
nöki székbe, és úgy járt-kelt, mintha már az is lenne… 
Gyurcsány Ferenc is biztos volt a kormányváltástban, 
aztán keserűen vette tudomásul, hogy ismét csalód-
nia kellett, illetve megismételte azt, amire korábban is 
utalt, hogy szerinte nem volt tisztességes a választás. 

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke április 8-án 
délután arról beszélt, hogy az Orbán-kormánynak csak 
órái vannak hátra… 
Később változott a helyzet. Bizonyára a kiszivárgó infor-
mációk ismeretében elhalkultak a hangok. Hogy gyö-
keres fordulat történhetett, számomra akkor vált vilá-
gossá, amikor Semjén Zsolt mosolyogva, határozot-
tan mondott köszönetet a szavazóknak. Aztán jöttek 
az adatok, és kiderült, a magas rész-
vétel (a választásra jogosultak nagy-
jából 70 százaléka) a Fidesz–KDNP 
szövetségnek kedvezett. Voltak, akik 
azonnal levonták a következtetést. Le-
mondott Vona Gábor, az MSZP el-
nöksége és Hadházy Ákos, az LMP 
társelnöke. (A kiszivárgott hírek sze-
rint ellene már korábban belső vizs-
gálatot kezdeményeztek, ezért le-
hetséges, hogy lemondása csupán megelőző lépés 
volt.) A lemondásokkal és maradásokkal (Széll Berna-
dett, Gyurcsány Ferenc) párhuzamosan elkezdődött – 
ahogy az előre sejteni lehetett – a bűnbakkeresés. Ér-
dekes, sokkal többet láthattuk a másikra mutogatást, 
mint az önvizsgálat előtérbe helyezését. És persze az 
ilyenkor ugyancsak megszokott „Csalás történt!” fel-
kiáltások sem maradtak el. Voltak, akik a választópol-
gárokat hibáztatták, ilyennek, meg olyannak titulálva 
őket… Ilyen is volt már a magyar politikatörténetben. 
Emlékszem, 1994-ben az MDF tette ugyanezt. Eszük-
be sem jutott, hogy a munkanélküliséget, az elszegé-
nyedést, az ígéretek elmaradását okolják kudarcukért. 

Visszatérve 2018 történéseihez, azért furcsa választá-
si csalást emlegetni, mert április 8-a délutánján még 
a demokrácia sikeréről beszéltek az ellenzéki vezetők. 
Ezek szerint csak akkor van demokrácia, ha ők győz-
nek. Ha mások, akkor csalás történt. Én őszintén re-
mélem, hogy nem. 
A nagy kérdés az ellenzék számára a hogyan tovább. 
A Jobbik vagy visszatér a radikális útra (de ennek a sza-

vazók körében csak korlátozott a 
lehetősége), vagy folytatja az úgy-
nevezett néppártosodás, a közép-
re húzás útját, de ez a megoldás is 
kétséges, hiszen középütt ott van 
már hosszú évek óta – és ezt meg-
erősítette a mostani voksolás is – 
az ország legnépszerűbb pártja. Az 
MSZP folyamatosan csúszik lefelé. 
Ahhoz, hogy évek múlva egy ver-

senyképes klasszikus szociáldemokrata párttá váljon, 
nagyon kemény munkára lenne szükség, amit elmu-
lasztottak minimum az elmúlt nyolc évben. Ha nem vi-
gyáznak, „felfalja” őket a DK, mert érdemben csak tőlük 
tud embereket átcsábítani. Az LMP elnöknője marad, 
és még keményebb munkát ígért. A mostani választás 
nem igazolta, hogy lehet más a politika, mert a hatalom 
megszerzése érdekében a szélsőjobbal is egyezkedtek 
(igaz, nem csak ők), ez pedig elég mélyre vezethet…
A győztes Fidesz–KDNP tehát folytathatja országépí-
tő és -védelmező munkáját. Egy olyan európai, pol-
gári ország építését, amelynek – gazdasági, szociá-
lis és társadalmi – alapjait az elmúlt években letették.

„A győztes Fidesz–KDNP foly-
tathatja országépítő és -védel-
mező munkáját. Egy olyan 
európai, polgári ország épí-
tését, amelynek – gazdasági, 
szociális és társadalmi – alap-
jait az elmúlt években letették.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hogyan 
tovább?
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Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok . 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600
Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123
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
Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141
MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOKJól szerepeltek a soproniak a mecseknádasdi borversenyen

A Roll-pincészet sikere
Tizedik alkalommal rendez-
ték meg Mecseknádasdon a 
magyarországi németek orszá-
gos borversenyét, melyre az 
idén re kord szá mú, 719 borminta 
érkezett szinte az ország összes 
borvidékéről, neves pincésze-
tekből. A magyarországi néme-
tek vörösbora címet – nagy-
aranyéremmel – a soproni Roll 
Péter 2015-ös évjáratú pinot noir 
bora nyerte. Egyben ez a boruk 
elnyerte a legjobb „Ó” vörösbor 
címet is.  A versenyen induló 
borok negyvenöt százaléka volt 
fehér, tizenöt százaléka rozé, a 
többi vörösbor. A verseny külön-
legessége, hogy kis- és nagy-
termelők együtt szerepelnek. 
A megmérettetésen való rész-
vételnek egyébként nem felté-
tele a borászok német nemzeti-
séghez való tartozása. A Magyar-
országi Németek Fehérbora 2018 

kitüntető címet a Neszmélyi bor-
vidéken, Bajon található Stróbl 
Borház nyerte a 2017-es évjá-
ratú sauvignon blanc borával, 
a magyarországi németek rozé-
bora a szekszárdi Prantner-pince 
szintén 2017-es cabernet rozéja 
lett. A magyarországi németek 
vörösbora címet pedig a soproni 
Roll Péter 2015-ös évjáratú pinot 
noir bora érdemelte ki.  

A versenyen egyébként is 
sikeresen szerepeltek a sop-
roni gazdák. Iváncsics Zoltán 
három aranyérmet is nyert 
(shiraz 2015, zöld veltelini 2017, 
merlot rozé 2017). Aranyérmet 
kapott a Taschner Borház 2016-
os cabernet franc nedűje és a 
Roll-pincészet 2017-es kékfran-
kos rozéja. Ezüstérmet nyert  a 
Gangl-pincészet, a Bónis-Reitter 
borászat, és  Rollék is bezsebel-
tek még egy-egy ezüstöt. 

Roll Péter FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A tervek szerint a 
fedett uszoda építési 
munkáinak megkez-
désére üzemelni fog a 
strandmedence is.

A jó idő beálltával intenzíveb-
ben folytatódik a Modern Váro-
sok Program keretében a Lövér 
Fürdő – Csik Ferenc Uszoda fej-
lesztése. Ahogy a Soproni Témá-
ban már beszámoltunk róla, az 
eddigi kinti létesítmény helyén 
egy új, tízpályás, 25×25 méte-
res úszómedence épül. Mel-
lette pedig egy két részre oszt-
ható, 12×25 méteres tanme-
dencét is kialakítanak, amely a 
későbbiekben élményelemek-
kel, így hullámfürdővel is bővít-
hető lesz. Sport és turisztikai 

szempontból is meghatározó 
jelentőségű ez a 640 millió 
forintos beruházás, mely teljes 
egészében kormányzati forrás-
ból valósul meg.

A két medence ideiglenes 
sátortetővel való befedése, 
valamint a mobilöltözők kiala-
kítása része a programnak, így 
az új Csik Ferenc uszoda építése 
idején is lesz fedett uszodája 
a városnak.

Lapunk a soproni városházán 
megtudta: hamarosan megkez-
dődik a szabadtéri sportme-
dence építése, amellyel a ter-
vek szerint a nyáron végeznek 
is. A fedett uszoda közbeszer-
zését már kiírták. Várhatóan a 
fedett uszoda építési munká-
inak megkezdésére üzemelni 
fog a strandmedence is.

Elbontották 
a medencét

Kis könyves éj
Április 20-án, pénte-
ken 14–24 óráig rende-
zik meg a 7. Kis Könyves 
Éj programjait a Cédrus 
Könyvkereskedésben 
(Sopron, Bünker köz 2.). 
14–18 óra között A ciklá-
mentől a Cédrusig cím-
mel játékos városi sétára 
hívják az érdeklőket, fel-
fedezni a parkok, utcák, 
várfal- és templomker-
tek titkait. A  szervezők 
különféle növényeket 
gyűjtöttek egy csokor-
ba, a feladatokat 17 óráig 
vehetik fel a résztvevők 
a Cédrus Könyvkereske-
désben, a Dióban (Óga-
bona tér 44–46.) vagy a 
Zöld Állomáson (Mátyás 
király utca 34.). 15–17 
óra között Kötve–fűzve 
címmel irkakészítésre és 
könyvreparálásra várja az 
érdeklőket Csukás Béla. 
19 órakor Rakovszky 
Zsuzsa 2017-ben kiadott 
Célia című regényének 
bemutatója lesz, a szer-
zővel Darabos Enikő kri-
tikus beszélget.A szabadtéri medencét már elbontották, hamaro-

san kezdődik az új megépítése FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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CZIRÁKI 

VIKTÓRIA

Egyre több 
vaddisznó 
merészke-

dik a Lövérek maga-
san fekvő kertjeibe. 
A tulajdonosok dühö-
sek, hiszen a földet 
feltúrják, a növényeket 
tönkreteszik az álla-
tok. A lövérekbeliek 
nem szívesen talál-
koznának a vaddisz-
nókkal alkonyatkor.

– Nézze, itt is, ott is egy-egy lyuk! 
Már nem is számolom, hányad-
szor drótoztuk vissza a kerítést, 
amit szinte heti rendszeresség-
gel tépnek fel újra és újra a vad-
disznók – mutatta Csalogány 
közi kertjének kerítését Gyürü 
Béláné. – A telek szinte romok-
ban, virágot ültetni képtelenség, 
hiszen csupa hepehupa a talaj, 
mintha most ástuk volna fel. 
Ráadásul a nagyobb növények 
gyökerét elrágják a vaddisz-
nók, már több bokrom, tujám 
is odalett miattuk. Sajnos amint 
egyik helyen befoltozzuk a kerí-
tést, napokon belül elkészül az 
újabb átjáró. Alkonyatkor – épp 
miattuk – nem szívesen időzöm 
már kinn, de a szomszéd szokta 
mondani, hogy hallatszik a röfö-
gésük. Nemcsak az én panaszom 

ez, az összes kerttulajdonos itt, a 
Taródi vár környékén napi szin-
ten tapasztalja, amiről beszélek. 
Ki így, ki úgy próbálkozik meg-
védeni az ingatlanát a „betola-
kodóktól”, de sajnos itt drót-
hálós kerítést engedélyez az 
önkormányzat, ez semmiség 
egy megtermett vaddisznónak. 
Villanypásztort mégsem tehe-
tünk a telekhatárra.

– Egyre gyakrabban kapunk 
bejelentéseket soproni lakók-
tól, hogy az erdővel szomszé-
dos kertekbe bemerészkednek 
a vaddisznók, esetenként jelen-
tős károkat okozva az udvarok 
pázsitjában vagy a kiskertek-
ben – mondta el Ábrahám Ist-
ván, a Tanulmányi Erdőgazda-
ság Zrt. vezérigazgató-helyet-
tese. – A vaddisznó belterületi 

megjelenése nemcsak Sopronra 
jellemző, a nagyobb erdőségek-
kel érintkező települések szinte 
mindegyikén találkozhatunk 
ezzel a problémával. Vadgazdál-
kodóként igyekszünk a vaddisz-
nókat a várostól messzebb lévő 
részekre szoktatni rendszeres 
etetéssel, időnként terelővadá-
szattal próbáljuk a vadat maga-
sabban fekvő területekre szorí-
tani. A Soproni Rendőrkapitány-
ságtól rendszeresen kérünk eseti 
belterületi vadászati engedélyt a 
vaddisznók gyérítésére. E vadá-
szatok végrehajtása azonban 
nagy szakértelmet, körültekin-
tést és óvatosságot igényel.

– Fontos kiemelni, hogy sok-
kal egyszerűbb és célravezetőbb 
lenne a probléma kialakulásá-
nak megelőzése – folytatta 

Ábrahám István. – Ezért kér-
nénk az erdők közelében élő-
ket, hogy ne etessék az állatokat, 
ne szórjanak ki a zöldterületre 
konyhai hulladékot, kerti nye-
sedéket! Mert a könnyen meg-
szerezhető táplálékkal a közelbe 
csalogatjuk a vadat. A gondozat-
lan, felhagyott kertek aljnövény-
zetét le kell kaszálni, mert ezek 
sok esetben búvóhelyet nyúj-
tanak a vaddisznóknak. A kerí-
téseket javítani kell, ha szüksé-
ges, a megerősítésüket is el kell 
végezni. A legtöbb esetben meg-
oldást jelenthet a már meglévő 
drótfonatos kerítés lecöveke-
lése, új építésénél a fonat földbe 
süllyesztése. Ezekkel a megoldá-
sokkal megakadályozzuk, hogy a 
vaddisznó a kerítést felfeszítse, 
majd alatta átbújjon.

Az egészség 
mindenkié
Az egészség áprilisi 
világnapjához kap-
csolódva szervez-
tek figyelemfelhívó 
előadásokat a kisdi-
ákoknak városunk-
ban. A megjelenteket 
Péli Nikoletta, a nép-
jóléti bizottság elnöke 
köszöntötte.

A tanulók beszámolót hallhattak 
a Soproni Parkerdőről, a turista-
útvonalakról, a kilátókról, illetve 
arról is, hogy miért jó dolog sok 
időt tölteni a szabadban, a termé-
szetben. A diákok szakmai oktató 
segítségével ismerkedhettek 

meg az egyes mozgásfajtákkal. 
Ám olyan fontos témák, mint a 
kullancscsípés és a rovar okozta 
betegségek is szóba kerültek.

Sopron 2001-ben csatlakozott 
az idén harmincéves Egészsé-
ges Városok Szövetségéhez. Az 
elmúlt heti Az egészség min-
denkié nevet viselő esemény 
is a rendezvénysorozat egyik 
fontos állomása volt. Mint azt 
Palotai Rita főszervezőtől meg-
tudtuk, egy hónappal ezelőtt 
rajzpályázatot hirdettek a diá-
kok körében arról, hogy miként 
látják az egészséget, az egészség 
védelmét. A beérkezett művek-
ből kiállítás is nyílt a vármegye-
háza dísztermében, illetve díjaz-
ták a legjobb alkotókat. 

Zöld Sopron

* Bérletes előadásainkra is válthatók jegyek a szabad helyek függvényében! 
www.soproniszinhaz.hu

Jegyek: Pro Kultúra jegyiroda (Liszt Ferenc u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu

Május 12., 13., 18. 
19.00 *

A tanulók megismerkedhettek különböző 
mozgásfajtákkal is FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Az erdők közelében élők ne etessék az állatokat! 

Hívatlan vaddisznók

Az állatok miatt csupa hepehupa Gyürü Béláné kertje is FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Felolvasó maratont is tartottak a költészet napján

Versek városszerte

Arany János ismert versei, Petőfi Sándor bort 
éltető vidám sorai, Vlagyimir Viszockij költők-
ről szóló dala és persze József Attila klasszi-
kusai is jól megfértek egymás mellett a sop-
roni színház nagy sikerű verskommandójának 
akciójában.

A költészet napja alkalmából 
immár hatodszor bukkantak 
fel a Soproni Petőfi Színház szí-
nészei, hogy rendhagyó hely-
színeken: utcán, téren, buszon, 
vonaton, vasútállomáson, isko-
lában, polgármesteri hivatal-
ban, könyvtárban, üzletben, 
gyermekotthonban szavalja-
nak verseket.

József Attila, Petőfi Sándor, 
Kányádi Sándor, Dsida Jenő, 
Ady Endre, Babits Mihály, 
Csokonai Vitéz Mihály, Szabó 
Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Weö-
res Sándor, Nagy László, Remé-
nyik Sándor, Sinka István és 
Kiss Tamás soproni költő ver-
seit nagy tetszéssel fogadták 
mindenütt.

A tíz művész, Simon Andrea, 
Szlúka Brigitta, Demeter Helga, 
Kiss Noró, Galkó Balázs, Horányi 
László, Ács Tamás, Papp Attila, 
Marosszéki Tamás és Savanyu 
Gergely összesen száz költemény-
nyel készült, hogy a helyszínek-
hez alkalmazkodva, rögtönzött 
műsorok keretében ajándékoz-
zanak verseket.

Az Arany-emlékévhez kap-
csolódva a költőtől egyebek 
mellett elhangzott a Pázmán 
lovag, a Tetemre hívás, az Árva 
fiú, de gitáros szerzeményeknek 
is örülhettek az érdeklődők.

A soproni verskommandó 
mindenütt nagy sikert aratott, a 
színészeket többször visszatap-
solták a különböző helyszíneken.

Éremkiállítás 
a múzeumban

MUNKATÁRSUNKTÓL

Azt már megszok-
hatták a soproniak, 
hogy nyaranta érem-
művészek érkeznek a 
városba – a páratlan 
években biennálét, a 
párosakban pedig a 
díjazottak kiállítását 
rendezi meg a Sop-
roni Múzeum. Idén 
tavasszal egy korábbi 
kiállító, Tornay Endre 
András érmeiből 
nyílt tárlat.

Tornay Endre András Munká-
csy-díjas szobrász- és éremmű-
vész a nyolcvanas és kilencve-
nes években rendszeres kiállí-
tója volt az érembiennáléknak, 
több díjat, köztük nagydíjat 
is nyert. Januárban a művész 
özvegye nyolcvan érmet aján-
dékozott a Soproni Múzeum-
nak, a kiállítás ezekből és a már 
korábban megszerzett érmek-
ből nyílt meg. – Ritka az ilyen 
típusú felajánlás – mondta 
érdeklődésünkre Nemes And-
rás, a Soproni Múzeum művé-
szettörténésze. – Az özvegy, 
Tornai Julianna abból indult 
ki, hogy a családban senki nem 
folytatja a szobrász mestersé-
get, ezért szerencsésebb, ha a 
művész hagyatéka közgyűjte-
ményekbe kerül. Az érmeket az 
adományozás után beleltároz-
tam, tehát a múzeum gyűjte-
ményébe kerültek, most a Fab-
ricius Galériában láthatóak. 
Hosszabb távon (a tervek sze-
rint 2–3 éven belül) elkészül egy 
éremkiállítás a városban, amely 
elsősorban a biennálék anyagá-
ból áll össze. Tornay Endre And-
rás anyaga ebben mindenkép-
pen szerepelni fog!

A Soproni Múzeumnak már 
több mint kétezer kortárs kép-
zőművészeti érme van, ami sok-
nak számít. A biennálék rende-
zése miatt ebben a művészeti 
ágban országos gyűjtőkörrel 
rendelkeznek.

Tornay Endre András érmei 
jól felismerhetőek, a művész 
megteremtette saját forma-
világát. Kedvelt területe az 
éremművészet mellett a fából 
készített kisplasztika; jelkép-
szerű megfogalmazás, tömb-
szerűség, redukált formavi-
lág jellemzi alkotásait. A szer-
ves népi tárgy kul túra és az ősi 
tárgyformák világából táplálko-
zott, de elgondolásai, formavi-
lága a modern szobrászattal is 
rokonságba vonható. Éppen tíz 
éve, 2008-ban hunyt el, távo-
zása nagy vesztesége volt az 
egész szobrásztársadalomnak. 
Az érmeiből rendezett kiállítás 
május elsejéig látható a Fabri-
cius Galériában (Fő tér 6.) kedd-
től vasárnapig, 10–18 óráig. 

Természetesen az idei nyári 
„érmes programra” is készül-
nek a múzeum munkatársai, 
most az Országos Érembienn-
ále tavaly díjazott művészei-
nek kiállítását rendezik meg a 
Lábasházban, ami kiegészül az 
Sz. Egyed Emma emlékkiállítás-
sal a kisteremben.

Kultúra, művészetek

A GYIK Rendezvényházban 
tartják meg április 20-án, 
pénteken 15 órától a Sopro-
ni Ifjúsági Pódium pályázatra 
beérkezett művek eredmény-
hirdetését. Idén a díjakat há-
rom kategóriában osztják ki: 
irodalom (vers, próza, esszé, 
műfordítás), képzőművé-
szet, fotó–film. Mint azt Or-
bán Júliától, a rendezvényház 
vezetőjétől megtudtuk, 120 

tanuló pályaművei pályamű 
közül választja ki a legjobba-
kat zsűri. Emellett pedig gaz-
dára talál a legredményesebb 
iskola különdíja is.
A nap folytatásaként a Sar-
kady Sándor versmondó 
verseny díjazottjai adnak gá-
laműsort, valamint fellép T. 
Horváth József is, aki a sop-
roni költők műveiből zenés–
verses ízelítőt ad.

Ifjúsági pódium

FELOLVASÓ MARATON
A költészet napja alkalmából versmondó maratont szervez-
tek a GYIK Rendezvényházban. Az eseményen a diákok sop-
roni költők műveit is elszavalták. A nap végén koszorúzást 
tartottak a Vasvári Pál utcában, József Attila szobránál. Em-
lékező beszédet a GYIK igazgatója, Orbán Júlia mondott.

Varga Gábor, a Magyar Rádió Szimfo-
nikus Zenekarának első klarinétosa, a 
Sevillai Nemzetközi Klarinétverseny 
győztese április 24-én Sopronban lép fel 
a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar bér-
leti hangversenyén Aaron Copland klari-
nétversenyének szólistájaként.
A szólistaként és tanárként is tevékeny-
kedő művész március végén New York-
ban és Bostonban koncertezett, tehát 
friss élményekkel fűszerezve adja elő a 
hűség városában a nagy amerikai klasz-
szikus virtuóz darabját, melyet 1948-
ban Benny Goodman felkérésére kompo-
nált Copland.
A világszerte koncertező magyar muzsi-
kus a párizsi Buffet Crampon hangszer-
gyártó cég által kiemelten támogatott 
néhány művész egyike, aki 2018-ban 
az Európai Klarinétos Szövetség fesz-
tiváljának elnökeként fogadhatja majd 
Magyarországon a világ legkiválóbb 
fafúvós művészeit. 

Amerika után 
Sopronban

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tornay Endre András

„Magány”-fotók
Immár hagyománynak mond-
ható, hogy a költészet napja 
alkalmából a Soproni Fotómű-
vészeti Kör tagjainak munkái-
ból nyílt kiállítás a bánfalvi 
kolostorban. A tárlaton tizen-
hét alkotó két–két képpel jelent 
meg. A  kiállítást dr.  Kovács 

András, az Orsolya-iskola igaz-
gatója nyitotta meg, közre-
működött ifj. Kövesi György 
és Mayer S. Marcsi.

A tárlat hétfőtől vásárnapig 
10–18 óra között látogatható.

Felvételünkön Kránitz András 
műve látható.

A Roth-szakképzőiskolában szavalt Galkó Balázs színművész FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Fergeteges siker
Percekig tapsolt állva a közön-
ség a Varázsszavak című előadás 
végén a GYIK Rendezvényház-
ban. A dESZKa Társulat legújabb 
musiceljének sikere az eddigi 
darabokét is felülmúlta.

Csütörtök este mutatta be a 
dESZKa Társulat a Holt költők 
társasága című regény és film 
alapján készült Varázsszavak 
című musicalt. Az őspremieren 
megjelentek a Kowalsky meg a 
Vega nevű zenekar tagjai is, akik 
le voltak nyűgözve a dalaik diá-
kok által előadott változatától.

– Nincsenek szavak, melyek-
kel leírhatnám jelenlegi lelki-
állapotomat – mondta Betu-
ker Botond, a társulat veze-

tője. – Folyamatosan kapjuk a 
pozitív visszajelzéseket írás-
ban és szóban, sokak szerint a 
 Varázsszavak túlszárnyalja az 
eddigi három darabunkat is. Le 
a kalappal az egész csapat előtt, 
nagyon büszke vagyok rájuk!

Botond kiemelte, ez még csak 
a kezdet, még finomítgatják a 
darabot. A  hétfői, iskoláknak 
szóló zártkörű előadás után 
még sok helyen – többek között 
Sopronkövesden, Nagymegye-
ren és talán az ország második 
legnagyobb sportarénájában, 
a debreceni Főnix Csarnokban 
is – fellép a gyorsan, de bizto-
san összekovácsolódott integ-
rált társulat.

RÖVIDEN

Tanárok 
és tanítványok

Fiatal tehetségek taná-
raikkal közösen mutat-
koznak be április 21-én, 
szombaton 18 órai kez-
dettel a Pannonia Hotel-
ben. Major Júlia (fuvola) 
és Erdei Simon (zongo-
ra) a soproni zeneiskolá-
ban sajátította el a hang-
szerjáték alapjait, jelen-
leg a fővárosban, illetve 
Győrben folytatja zenei 
tanulmányait. A fiatal ze-
nészek a zeneiskolai ta-
náraikkal, Jancsó Eriká-
val és Halmos Erikával 
adnak közös koncertet.

›
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Jól indult a soproni Poór Brigitta szezonja

Világkupa arany

Aerobiknap a GYIK-ban
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ismét aerobiknapra 
várják a sportolni 
vágyókat a GYIK Ren-
dezvényházba. Szom-
baton nemcsak a 
mozgásé lesz a fősze-
rep, de az egészséges 
életmódé is.

A legkülönfélébb eszközös és 
saját súlyos edzésformákat pró-
bálhatnak ki a mozogni vágyók 
szombaton, a Mega Sportköz-
pont Aerobiknapján. – Az egész 
napos rendezvényen nyolc 
különböző órára állhat be bárki, 
aki kedvet érez, hogy új sport-
ágakat próbáljon ki, és további 

öt bemutatóval készülünk – 
mondta el a Soproni Témának 
Máté Ágnes és Árki Henriett 
szervező. – Az immár hagyo-
mánnyá vált aerobiknapunk 
egyébként a soproni sportélet 
összetartását is jelképezi, hiszen 
szinte az összes ismert edző és 
oktató eljön és bemutatkozik 
az órájával.

A legnagyobb sztárvendég, 
Katus Attila nevét már sokan 
ismerik, ő szuper hangulatú 
edzéssel készül, de lesz Tabata, 
Iron Max, Kangoo, gymstick és 
bokszaerobik is, a bemutatók 
között pedig rúdfitness, ököl-
vívás, spartanedzés és táncos–
koreográfiás órák szerepelnek.

Az aerobiknapon nemcsak 
a sport, de az egészséges élet-
mód is középpontba kerül: 

egészségügyi méréseket tarta-
nak, lesz táplálékkiegészítő- és 
vitaminkóstoló, az életmód-
váltáshoz hasznos termékek 
mutatkoznak be, lesz masszázs, 
sőt egészséges ebédet is rendel-
hetnek a résztvevők, akár gluén-
mentes változatban is. – A KTM 
bringapark biciklijeivel virtuá-
lis „Várker-kört” tekerhetünk, 
amiért ajándék jár, de nem-
csak a kerekezők, hanem belé-
péskor mindenki jogosult egy 
ajándékcsomagra, melyben a 
támogatóink által felajánlott 
gyümölcs, ital és több hasznos 
termék lesz megtalálható – tette 
hozzá Máté Ágnes. – Mivel a 
rendezvény napján munkanap 
lesz és sokan dolgoznak, aki 15 
óra után érkezik, kedvezményes 
jegyet válthat.

Sport

www.experidance.hu 
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Véget ért egy álom...

Nagyüzem a kispályán

Népszerű PanoráMaraton 

PÁDER VILMOS

Az SVSE labdarúgói ismét vere-
séget szenvedtek a másodosz-
tályú bajnokságában, ezúttal 
a Soroksár győzött 0–1 arány-
ban és vitte el a három pon-
tot a Káposztás utcai stadion-
ból. A találkozóról elmondható, 
hogy küzdelmes, helyenként 
pörgős, de sok hibával tarkí-
tott, másodosztályhoz méltat-
lan játékot láthattak a szurkolók. 
A soproni focistáknál általában 
nem az akarati tényező a leg-
főbb probléma, inkább tudás-
beli különbségek vezetnek a 
sorozatos kudarcokhoz. A ven-
dég Soroksár is mélyen a tudása 
alatt szerepelt, de egy megvil-
lanás látványos támadás gólt 
eredményezett, s ez elegendő 
volt a vendégeknek a győzelem-
hez. A találkozót követő sajtótá-
jékoztatón Bekő Balázs szakmai 
vezető elkeseredésének adott 
hangot. Értékelése kritikus, 
őszinte és figyelemre méltó volt. 

A kérdés csupán az, hogy nyi-
tott fülekre talál-e mondandója.

– Játszottunk egy 0–0-s mecs-
cset, amit elvesztettünk. Ki kell 
mondani, hogy az a lift, amiben 
ültünk, leért – mondta el Bekő 
Balázs. – A  jövőt sürgősen el 
kell kezdeni építeni. Sajná-
lom a szurkolókat, akik még 

kitartanak a csapat mellett. 
Egyet tudok ígérni, hogy ezt a 
szakaszt becsülettel végigküzd-
jük és le fogjuk zárni. A soproni 
labdarúgást teljesen új alapokra 
kell helyezni, mert ha ez elma-
rad, és nem lesz szemlélet-
váltás, akkor a legrosszabb is 
bekövetkezhet.

Folytatódott a Sopron Városi 
Szabadidősport Szövetség által 
szervezett kispályás labdarú-
gó-bajnokság mind a négy osz-
tályban és a senior korcsoport-
ban. A 68 csapat jól felkészült 
a téli pihenő alatt, s már a baj-
noki rajtnál izgalmas, küzdel-
mes összecsapásokat láthat-
tak az érdeklődők. Két forduló 
után sajnos a sportszerűtlen, 
fegyelmezetlen esetek száma 

is megnövekedett. Az elmúlt 
héten már több piros lapot 
mutattak fel a játékvezetők, 
amire korábban nem volt példa.

Az eredmények két for-
duló után: 

I. osztály: Panama SK – Green 
Cafe, 7–0, Erzsébet Kórház FC – 
Tequila Sopron, 7–3, Hirschler 
–Green Cafe, 7–1, Nyerges Ven-
dégfogadó – Kavicsdepó, 5–2. II. 
osztály: Fire–Natura – FC Radír, 

6–2, Impulsus Kft. – Mozaik, II. 
6–4, FC Radír – FC Brasil, 4–3. 
III. osztály: SFC – Vas Mari Sop-
ronkőhida, 6–2, Minarik FC – 
OHM Elektronika, 7–3, OHM 
Elektronika – Vas Mari Sop-
ronkőhida, 5–0, Stubi borozó – 
K.A.F.C, 6–1. IV. osztály: Esély SE – 
Drink Team, 6–2, Soccers Team – 
Padlás Klub Sopron, 14–1. Senior 
I. osztály: Mozaik II. – Közti–Pap-
rét, 8–3, Közti II. – Paprét, 6–3.

Hatvannál is több futó és mint-
egy háromszáz túrázó vett részt a 
hétvégi PanoráMaratonon. Idén 
is a Hunyadi-iskola volt a spor-
tesemény rajtjának és befutójá-
nak helyszíne, itt gyülekeztek a 
terepfutás és teljesítménytúra 
szerelmesei. A futók 14, 28 és 42 
kilométeres távokon indulhat-
tak, ezek közül a 14 kilométeres 
volt a legnépszerűbb. Mint arról 
lapunkban beszámoltunk, idén 

elindították az Alpokalja Terep-
király terepfutó-sorozatot a szer-
vezők – ennek első futama volt 
a hétvégi. A  négy versenyből 
álló sorozatban az indulók leg-
jobb három eredményét vált-
ják pontokra, ez alapján hirdet-
nek eredményt. A sorozat máso-
dik futama május 26-án a Lövér 
Futás lesz, eredményt pedig szep-
tember 29-én, a Három a Károly 
nevű verseny után hirdetnek. 

Az idei PanoráMaraton külö-
nösen népszerű volt a túrázók 
körében, míg 9 éve 70–80 túrázó 
érkezett, addig mostanra meg-
háromszorozódott a számuk. – 
28-an választották a 36 kilomé-
teres távoli és nehéz túrát, több 
mint 80-an indultak a 14 és 28 
kilométeres távokon, 50-nél 
több volt a nevezés a 8 kilomé-
teres sétatávra is – tájékoztatta 
lapunkat Hegyi Péter szervező. 

A helyzeteit jobban kihasználva a SFAC Ho-
nyák két és Kelemen egy góljával magabiz-
tosan győzött a megyei I. osztályú bajnokság 
23. fordulójában. A végeredmény: SFAC–He-

gyeshalom, 3:0 (1:0). Ezt megelőzően a csa-
pat a megyei Keglovich Kupán hazai pályán 
2–7 arányú vereséget szenvedett a Nyúl SC-
től, így nem jutott be a legjobb négy közé.

SFAC: először vereség, majd győzelem 

FOTÓ: GODAVSZKY HELGA

Poór Brigitta megnyerte a 
tereptriatlonosok világku-
pa-sorozatának első, máltai 
versenyét. Az úszást követően 
még egy perc volt a magyar ver-
senyző hátránya, ám a kerékpá-
rozás során már 15 kilométer 
után kétperces előnnyel tekert 
riválisaival szemben. A reme-
kül sikerült második számnak 
köszönhetően a soproni spor-
toló komoly előnnyel vágott 
neki a futásnak, a célba végül 
közel öt perccel hamarabb ért 
be, mint a második helyezett 
osztrák Carina Wasle.

– Nagyon örülök az újabb 
győzelemnek és a sikeres sze-
zonkezdetnek, de szerencsém 
is volt, hiszen Nicole defektet 
kapott, így nem tudta bizo-
nyítani, milyen erős – nyi-
latkozta Poór Brigitta, 
utalva az úszás után még 
vezető brit Nicole Walters 
balszerencséjére.

A soproni versenyző 
már negyedszer győzött 
Máltán. A mostani elsősé-
gével tovább folytatódott 
Poór Brgitta jó sorozata. 
Tavaly nyáron megnyerte 
az Európa-bajnokságot, a 
világkupán pedig összetett-
ben negyedik lett. Edzőjével 
tudatos munkát végeznek, 
ennek köszönhető a folyama-
tos fejlődés. Céljuk az, hogy a 
sűrű versenynaptár ellenére is 
végig bírja a sorozatterhelést a 
sportoló. 

Győzelemmel kezdte a szezon első versenyét 
Poór Brigitta
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A negyeddöntő után 
az elődöntő akadályát 
is simán vette a Sop-
ron Basket: Roberto 
Iniguez együttese a 
Győr elleni két győze-
lemmel masírozott be 
a bajnoki fináléba.

A Győr elleni hazai mérkőzés 
csak az első negyedben volt 
izgalmas, a második negyedben 
már komoly előnyt szerzett a 
soproni együttes, a harmadik 
negyedtől pedig nyomasztóvá 
vált Fegyvernekyék fölénye. 
Végül 25 ponttal győzték le az 
alapszakasz bronzérmesét, a 
végeredmény: Sopron Basket 
– CMB Cargo UNI Győr, 80–55.

A győri mérkőzésen már csak 
azért is nyernie kellett Roberto 
Iniguez csapatának, hogy az 
Euroliga négyesdöntője előtt 
minél többet tudjanak pihenni a 
lányok. A meccs első két negyede 
még szoros volt, Crvendakicot 
azonban nem tudták tartani a 
győriek, a soproni játékos 20 
ponttal és fantasztikus, 4/6-os 
hárompontos mutatóval zárt. 
Milovanovic és Jovanovic is 
sokat tett hozzá a játékhoz, így 
végül meglett a két szempontból 

is rendkívül fontos győzelem: a 
csapat egyrészt bejutott a baj-
noki fináléba, másrészt a lányok-
nak már nem kell pályára lépni, 
így készülhetnek a hétvégi 
Final4-ra. A végeredmény: CMB 

Cargo UNI Győr - Sopron Bas-
ket, 54–62.

– Kulcsfontosságú volt a győ-
zelem, tragikus lett volna szá-
munkra, ha vasárnap is játsza-
nunk kell – összegzett Roberto 

Iniguez vezetőedző. – Fáradtak 
a játékosok, rendkívül feszített 
a tempó, de a lényeg, hogy bent 
vagyunk a döntőben, így min-
den sorozatban eljutottunk a 
legvégső megmérettetésig.

A bajnoki döntőt a KSC Szek-
szárd ellen vívja a Sopron Bas-
ket, az első meccset április 26-án 
Szekszárdon, a másodikat 29-én, 
vasárnap 18 órától Sopronban 
játsszák a csapatok.

Sporttörténelmi jelentőségű 
hétvége következik Sopronban: 
április 20. és 22. között váro-
sunk ad otthont a női kosár-
labda Euroliga négyesdöntőjé-
nek. Három napig Magyaror-
szág és Sopron lesz a sportág 
európai fővárosa.

Aki nem vásárolt jegyet, nem 
marad le semmiről, hiszen az 
M4 Sport élőben közvetíti a pén-
teki és vasárnapi mérkőzéseket. 

A televíziós csatorna 13 kamerá-
val, helyszíni stúdióból tudósít 
a tornáról. 

Az arénában több átalakítást 
is elvégeznek a pénteki nyi-
tómérkőzésig. Elbontották az 
Akadémiai Oktatóközpontot a 
nagyteremmel elválasztó falat, 
és egy hatalmas mobil lelátót 
alakítottak ki. A  létesítmény 
oldalfalára egy 150 négyzetmé-
teres molinót feszítettek ki, így 

mind kívül, mind pedig belül 
díszbe borul a csarnok. 

A szervezők elmondása sze-
rint a magyarok mellett sok 
szurkoló érkezik az országha-
táron túlról is. Kurszkból és 
Isztambulból 50–60, míg Je ka-
tyerinburgból 300 fős szurko-
lótábor kíséri el kedvenceit a 
négyesdöntőre. A  szervezők 
színvonalas műsorral várják 
a hazai és külföldi sportbará-

tokat, orosz és lengyel táncos 
hölgyek is emelik a rendezvény 
színvonalát. Emellett vendég-
látóegységekkel, játékokkal, 
arcfestéssel, kialakított szurko-
lói zónákkal, sok-sok ajándék-
tárggyal várják a kilátogatókat 
a szervezők. 

A Sopron Basket kibővített 
stábja rengeteg önkéntes segít-
ségével készül a női Euroliga 
csúcseseményére.

LELÁTÓ

Atlétika
Április 19., 
csütörtök 13 óra, 
Anger réti sporttelep
Diákolimpia – 
pályabajnokság

Április 24., 
kedd 9 óra és 13 óra, 
Anger réti sporttelep
Városi atlétika 
pályabajnokság

Kispályás 
labdarúgás

Április 16., 18., 20., 
hétfő, szerda, 
péntek 18 óra, 
Halász Miklós 
Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Április 20–22., 
péntek–vasárnap 17 óra, 
Novomatic-aréna
FIBA Euroleague 
Womens Final Four

A Soproni Sportiskola 
Kosárlabda Akadémia 
hazai mérkőzése
Április 25., szerda 19.30 
Novomatic-aréna
U16B SSI KA/B – 
Szombathelyi SI KA/B

Aerobik
Április 21., 
szombat 9.50, 
GYIK Rendezvényház
III. Mega Sport 
Aerobic Nap

Küzdősportgála
Április 21., 
szombat 18 óra, 
Krasznai-sportcsarnok
I. Soproni Boii 
Kelta Nemzetközi 
Küzdősport Gála

Teke
Április 22., 
vasárnap 10 óra, 
Győri úti tekepálya
Scarbantia SE – 
Nyergesújfalu VSE

› Sopron Basket: két mérkőzésen sikerült kiharcolni a fináléba jutást

Jöhet a bajnoki döntő!

Sport
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9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

 Hétvégén Final4! 
A NÉGYESDÖNTŐ 
PROGRAMJA:

Április 20., péntek:

17.00: Dinamo Kurszk – 
  UMMC Jekatyerinburg

20.00: Sopron Basket – 
 Yakin Dogu Üniversitesi

Április 22., vasárnap:
17 .00: Bronzmérkőzés
20.00: Döntő

A Sopron Basket a Győr elleni bajnoki elődöntő mindkét meccsét megnyerte, így az Euroliga Final Four előtt 
szusszanhatnak a lányok FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nehéz helyzetben 
az SKC csapata
Egyre közelebb kerül a kiesési rájátszáshoz a 
Sopron KC együttese. Sabáli Balázs csapata 
Debrecenben, majd hazai pályán a Jászbe-
rénytől is kikapott, így továbbra is az utolsó 
előtti helyen szerepel.

Az alapszakasz hajrájában 
győzni tudott Debrecenben az 
SKC. Éppen ezért bíztak abban 
a szurkolók, hogy a középsza-
kaszt is győzelemmel kezdi a 
Sabáli-legénység. Erre az első 
negyedig volt is esély, innen-
től kezdve folyamatosan nőtt a 
hazaiak előnye. A vége komoly 
vereség lett, ráadásul Watkinst a 
hajrában kiállították. A végered-
mény: DEAC – Sopron KC, 90–72.

A középszakasz első hazai 
mérkőzésén így az első számú 
center, Ryan Watkins nélkül 
lépett pályára a csapat hétvé-
gén Sopronban. A  Jászberény 
jól használta ki magasságbéli 
fölényét, a vendégek nagyon 
megnyerték a lepattanócsatát 
(28–46!). Már az első negyed-
ben komoly pontelőnyben 
volt a Jászberény, Parker és 

Henderson hiába szerzett egy-
aránt 22 pontot, nem sikerült 
fordítani, végül hazai pályán is 
komoly vereségbe szaladt bele 
a Sopron KC. 

A csapat vezetőedzője, Sabáli 
Balázs eltiltását töltötte a hazai 
meccsen, így Horváth Szabolcs 
nyilatkozott a találkozó után. 

– Tudtuk, hogy nehéz lesz 
Watkins pótlása, de azt nem 
gondoltuk, hogy ennyire – 
mondta a csapat erőnléti 
edzője. – Sejficset nem tudtuk 
tartani a palánk alatt, ráadá-
sul voltak olyan periódusok, 
amikor rosszul is dobtunk, így 
pedig nem volt reális esélyünk 
a győzelemre.

Az SKC szerda este a MAFC 
otthonában lép parkettre, jövő 
szerdán este 7 órától pedig a 
Debrecent fogadja.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre!›

A hét mottója:

„Elég egy mozdulat, 
valamilyen rég 
elfeledett illat, 
egy tárgy, egy 
ágroppanás, a 

szélnek a zizzenése, 
s az emlék felüti 
fejét, ránk néz, 
és olyan üdén, 
vidáman vagy 

szomorúan valódi, 
mint a jelen minden 

valósága.”

Fekete István író, 
számos ifjúsági könyv és 

állattörténet írója

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Fekete István: 
A koppányi aga 
testamentuma

Oglu aga, a koppányi vár 
ura párviadalban megöli 
Babocsai Gáspárt. Lász-
ló, a megölt magyar vitéz 
fia viadalra hívja ki Og-
lut. A halálra sebzett tö-
rök tiszt utolsó perceiben 
békejobbot nyújt ellenfe-
lének, és arra kéri, hogy le-
ányát, Zsuzsát, akit magyar 
felesége szült, vegye gon-
dozásba. Így kezdődik a 
romantikus elemekkel át-
szőtt történet, amely hite-
lesen mutatja be a dunán-
túli végvári harcosok hét-
köznapjait.

›

405 évvel ezelőtt, 1613. áp-
rilis 24-én választották elő-
ször polgármesterré Lackner 
Kristófot (1571–1631).

75 évvel ezelőtt, 1943. ápri-
lis 26-án született Budapes-
ten Erdélyi József vegyész-
mérnök, papíripari szakem-
ber, a Könnyűipari Műszaki 
Főiskola (ma: Óbudai Egye-
tem) és a Nyugat-magyar-
országi Egyetem (ma: Sop-
roni Egyetem) professzora. 
Ráckevén hunyt el 2004. jú-
lius 26-án.

60 évvel ezelőtt, 1958. áp-
rilis 20-án hunyt el Sopron-
ban Hadarits Kálmán plé-
bános. Petőházán (Sopron 
vármegye) született 1876. 
október 12-én.

20 évvel ezelőtt, 1998. áp-
rilis 21-én hunyt el Mün-
chenben Kéky-Magyar 
Éva festőművész, grafikus. 
Sopronban született 1931. 
január 20-án.

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

Ez történt 
Sopronban

A rendezvénnyel segítettek a pályaválasztás előtt álló fiataloknak

Főszerepben a szakmák
Az iskolák, tanműhe-
lyek, társintézmények 
szakmai bemutatók-
kal és programmal 
készültek a pénteken 
megtartott szakmák 
éjszakájára.

A rendezvénysorozat kiemelt 
célja, hogy az általános iskolá-
sok és szüleik, a középiskolások 
és a felnőttek bővebb informáci-
ókkal gazdagodhassanak a Sop-
roni Szakképzési Centrum tagis-
koláinak képzési lehetőségeiről, 
színes és szórakoztató progra-
mok kereteiben. A rendezvény-
hez csatlakozott az Eötvös- és a 
Roth-iskola is.

A szakmák éjszakája meg-
nyitóján az SSzC Soproni Ide-
genforgalmi, Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakképző Isko-
lában Králik Tibor, a Soproni 

Szakképzési Centrum főigaz-
gatója elmondta: városunk-
ban hat helyszínen, több mint 
hetven programmal készül-
tek a helyi intézmények, hogy 
bemutassák, milyen képzést 
biztosítanak. Az iskolákban 
lehetőség nyílt az oktatott 
szakmákkal közelebbről, ala-
posabban megismerkedni, 
amely nagy segítség az esetle-
ges pályaválasztásban. 

– Az elmúlt években megkez-
dett szakképzés oktatásának 
fejlesztése és fejlődése, amely 
a kormányzati támogatás aktív 
részvétele mellett zajlik, a sop-
roni tanulói létszámokban már 
nyomon követhető, hiszen 
egyre több fiatal választja vala-
melyik szakmát élete hivatásá-
nak – tette hozzá Barcza Attila 
önkormányzati tanácsnok, a 
térség választott országgyűlési 
képviselője. 

Soproni fiatalok

Fontos a jó szakma?

BACSÓ ESZTER: 
Igen, fontos a jó szakma, hi-
szen azzal hosszú távon le-
het tervezni és elhelyezked-
ni. Mindig keresnek például 
fodrászokat, fogászati asz-
szisztenseket, felszolgáló-
kat, illetve jó műszaki, in-
formatikai szakembereket.

GERGYE JÓZSEF:
Világ életemben gyárban, 
üzemben dolgoztam, s 
munkahelyet is kellett vál-
tanom. Ezért is fontos, hogy 
legyen egy jó szakma a ke-
zünkben. Emellett a nyelv-
tudás is lényeges, főleg itt, 
a határ mentén.

HORVÁTH BALÁZS:
Az építőipari szakemberek-
re mindig szükség van, s az 
elmúlt években elkezdődött 
a bérek jelentős emelése. 
Hiszen a cégeknek szüksé-
günk van munkavállalókra. 
Az is igaz, hogy folyamato-
san kell tanulni.

NAGY EDINA:
Sopronban szinte minden 
területen munkaerőhiány 
van, talán amiatt is, hogy 
sokan Ausztriában dol-
goznak. A  városban min-
dig van munkalehetőség, 
aki szeretne, könnyen el-
helyezkedhet.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Szeretne egy csodaszép bölcsőt a babájának? Akkor most 
itt a lehetőség! A bölcsőt május 17-én, a baba–mama hé-
ten sorsolják ki a jelentkező családok között. Azok jelent-
kezését várják, akiknek május, június, július hónapokban 
születik meg a babájuk.
Jelentkezni lehet a nadudvarita@gmail.com e-mail-címen 
vagy a 20/8280–971-es telefonszámon május 12-ig, illetve 
a Facebook-oldalon: Vándorbölcső Sopronban.
A vándorbölcsőt soproni és Sopron környéki családoknak 
készítették a SSzC Handler Nándor Szakképző Iskolájá-
nak tanulói.

Vándorbölcső

Mesés illusztrációk

Újra digitális témahét

MADARÁSZ RÉKA

A mesék rajongói-
nak semmiképpen 
sem szabad kihagy-
niuk Szegedi Kata-
lin illusztrátor Szí-
vem java című kiállítá-
sát a Széchenyi István 
Városi Könyvtárban. 
A tárlatot – rendha-
gyó módon – maga 
az alkotó nyitotta 
meg kedden.

Valóságos mesebirodalomban 
találja magát az, aki május 12-ig 
a soproni könyvtárba látogat. 
Szegedi Katalin kollázs techni-
kával készült képein megeleve-
nedik az Alice Csodaországban, 
a kis Mukk vagy Amália, a világ 
legszomorúbb boszorkányának 
varázslatos világa. A  művész 
három gyermek anyukájaként 
úgy döntött, maga nyitja meg 
illusztrációs kiállítását, mert 
szerette volna megosztani az 
érdeklődőkkel azokat a cso-
dálatos történeteket, amelye-
ket az élet produkált számára 
a könyvek illusztrálása közben. 

Boldizsár Ildikó Amáliája pél-
dául szerelem volt első látásra, 
és megálmodta a könyv borító-
ját, mielőtt még felkérték volna 
az elkészítésére. G. Szász Ilona 
saját mesét írt Katalinnak, ami-
kor pedig a kis Mukk történeté-
vel foglalkozott, Heinzelmann 
Emma, a Hauff legszebb meséi-
nek korábbi illusztátora hívta fel 
váratlanul.

– Fontos, hogy az író és az 
illusztrátor együtt tudjanak 
működni. Mivel nem szere-
tek instrukciókat kapni, eleinte 
csak klasszikusokat vállaltam el 
– mesélte a közvetlen és barát-

ságos művész. – Intuitív módon 
folytatom a szerző gondolatisá-
gát, és utólag mindig azt kapom: 
„Hogyan látsz bele a fejembe?”. 

Katalin elmondta, egyik leg-
kedvesebb sorozata az Alice 
Csodaországban. A felnőtteknek 
szóló mese hihetetlen lehetősé-
geket rejt magában. Az alkotót 
annyira magával ragadta Lewis 
Caroll viktoriánus korrajza, 
hogy három évig dolgozott a 
könyvön – a valódi kislányról 
mintázott főhőst igyekezett 
minél valósághűbben vissza-
adni. Mivel az író és az illuszt-
rátor közötti közös munka 
egy esetben biztos: ha a kettő 
ugyanaz, az alkotó elhozta négy 
saját szerzői  könyvét: a Len-
kát, Palkót, az Álomcirkuszt és 
a Kocsonyakirályfit is.

– Azt tartom jó illusztráci-
ónak, ami nem telepszik rá 
az olvasó fantáziájára, csak a 
képzeletét indítja el. Meghatá-
rozza a látványvilágot, de teret 
enged a belső mozinak – zárta 
Katalin. – Magyarországon ren-
geteg remek gyermekkönyv-il-
lusztátor van. Lényeges, hogy 
amit a gyerekek kezébe adunk, 
az profi munka legyen, és tart-
suk tiszteletben az író által kép-
viselt stílust.

MADARÁSZ RÉKA

Ez a harmadik olyan tanév, ami-
kor az ország középiskolái csat-
lakozhattak az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kez-
deményezésére megszervezett 
digitális témahéthez. Április 9. és 
13. között a pedagógusok és a diá-
kok technológiával támogatott 
tanulással, változatos és kreatív 
iskolai projektek keretében fej-
leszthették képességeiket. A Szé-
chenyi-gimnázium tanulói kor-
osztályuknak megfelelő, érdekes 
foglalkozásokon vettek részt.

– A  legszélesebb kört meg-
mozgató rendezvényünk hétfőn 
zajlott – mesélte Gézárt Anita 

szervező. – Egy 9 méter átmérőjű 
mobil planetáriumot állítot-
tunk fel a tornateremben, ahol 
a diákjaink érdeklődve figyelték 
a kupolára vetített csillagászati 
előadást. A hét folyamán mind-
egyik osztálynak az iskolában 
– tanórai keretek között – szer-
veztek programokat, kivéve az 
érettségi előtt álló 12.-eseket. 
A 9. évfolyam tanulóit a Soproni 
Egyetem Központi Könyvtár és 
Levéltárában avatták be a digitá-
lis közgyűjtemények használa-
tának rejtelmeibe. A 7.–8. évfo-
lyamosok azt a feladatot kapták, 
hogy olyan weblapot, illetve pre-
zentációt készítsenek, amelyen 
a megyéhez kapcsolódó, ismert 

fizikusok, tudósok munkássá-
gát mutatják be. A 10.-eseknek a 
másik kiemelt témában, a fele-
lős internethasználatról tartott 
előadást Babelláné Lukács Kata-
lin rendőr őrnagy.

– A 11. osztályosok a nyelvta-
nár kollégák segítségével digi-
tális nyelvórán bontakoztathat-
ták ki tehetségüket – fejezte be 
a fizika–informatika munka-
közösség vezetője. – A második 
idegen nyelv kiválasztása előtt 
álló 8.-osoknak a 12.-esek tartot-
tak foglalkozást: ők maguk dön-
töttek úgy, hogy az orosz nyelv 
előnyeiről próbálják meggyőzni 
a kisebbeket digitális eszközök 
használatával. 

Szegedi Katalin
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hat helyszínen, köztük a vendéglátó iskolában várták programok az 
érdeklődőket FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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AKASZTJÁK 
A HÓHÉRT

Persze nem túl ízléses ha-
sonlat, de leginkább mégis 
így jellemzi a közhangulat azt 
a helyzetet, amikor egy or-
vosdoktor páciensként kerül 
az egészségügy rendszeré-
be. Ez történt velem, amikor 
egyik percről a másikra riasz-
tó erősségű felhasi, bal vállba 
sugárzó fájdalmat éreztem. 
Kardiológusként persze rög-
vest az infarktus lehetősége 
jutott eszembe (és ilyenkor 
mindenkinek ezt ajánlom 
első gondolatként!), és pá-
rom menten EKG-t készített. 
Ez az a lépés, amit más per-
sze ki kell, hogy hagyjon, he-

lyette hívja késlekedés nél-
kül a 104-et!
Mikor láttam, hogy nem in-
farktustól vakarom a fa-
lat, kissé megkönnyebbül-
ve ballagtam be a sürgős-
ségi osztályra. Képzeletbeli 
kalapomat emelve mondok 
köszönetet az ottani csa-
patnak. Nemcsak szaksze-
rűek, de kedvesek is voltak 
(és nem csak velem)... Most 
már csak a sebészet ven-
dégszeretetére lesz szüksé-
gem, hogy megszabaduljak 
az epekövemtől.

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

ÁPRILIS 18–24.

Április 18., 
szerda

Arany kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6.

99/311–732

Április 19., 
csütörtök

Benu állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Április 20., 
péntek

Erzsébet gyógyszertár 
Győri u. 15.

99/311–254

Április 21., 
szombat

Ezüst kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12.

99/505–078

Április 22., 
vasárnap

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10.

99/506–544

Április 23., 
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21.

99/314–084

Április 24., 
kedd

Király gyógyszertár 
Várkerület 114.

99/508–242

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
Előző heti lapszámunkba tévedésből az egy héttel korábbi keresztrejtvény került be. Olvasóinktól elnézést kérünk!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 25-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Petőfi Színház páros belépőjét sorsoljuk 
ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 

Április 4-i rejtvényünk megfejtése: verskommandó, MenzArany, Arany-app. Szerencsés megfejtőnk: Maráczi Rea, Sopron, Bécsi út 
10. E heti rejtvényünkben Fábián László: Tavasz című verséből idézünk; „tőzike bókol a kertben/ rezgeti délről a szél/ könnye kicsor-
dul: a harmat/ – újra a szirma beszél/ reccsen a gally fütyörészik/ rajta a méla rigó...” folytatás a rejtvényben.

KERESZT-
REJTVÉNY

Tallózó

Széchenyi Mihály a családi találkozók szervezője 

Otthon Nagycenken
PLUZSIK TAMÁS

Gróf Széchenyi István 
halálának 158. évfor-
dulója alkalmából 
koszorúzással egybe-
kötött megemléke-
zést rendezett Nagy-
cenk önkormányzata, 
melyen a családot 
Széchenyi Mihály 
képviselte. 

Ha nagy ritkán összejön a Szé-
chenyi család, akkor közel két-
százan vannak – köztük a Bécs-
ben élő Széchenyi Mihály, aki a 
legutóbbi, három évvel ezelőtti 
családi találkozó egyik főszer-
vezője is volt. – Rendkívül szer-
teágazó a család, gyakorlatilag 
alig ismerjük egymást, így ezek 
az összejövetelek egyúttal arra 
is jók, hogy közelebb kerüljünk 
egymáshoz lelki és fizikai érte-
lemben is, hisz a legutóbbi talál-
kozóra volt, aki Argentínából, 
más pedig Chiléből érkezett 
Nagycenkre.

Széchenyi Mihály déd-
nagyapja az 1789-ben Bécsben 
született és 1871-ben Sopron-
ban elhunyt Széchényi Pál volt, 
Széchenyi István legfiatalabb 
testvérbátyja. 

– Nagyapám, gróf Széche-
nyi Aladár jogi tanulmányo-
kat folytatott, majd tagja lett a 

felsőháznak, ezzel együtt rend-
kívül puritán életet élt a Szikszó 
közelében lévő halmaji birtokán 
– mesélte Széchenyi Mihály. – 
Aladár bácsinak nagy tekinté-
lye volt, még a gyorsvonat is 
megállt Halmajon, hogy ő föl 
tudjon rá szállni, amikor Buda-
pestre ment. Úgy tudom, hogy 
ez még ma is így van, lehet, 
hogy a falubeliek nem is tud-
ják ennek az okát. Nagyanyám, 
krasznahorkai és csíkszentmi-
hályi gróf Andrássy Natália volt, 

és talán a családnevekből is lát-
szik, hogy a felmenőim révén 
szépen ki vagyok „stafírun-
gozva”, de említhetném még a 
Zichy és a Wenckheim családot 
is, akikhez szintén közeli rokoni 
szálak fűznek. 

Széchenyi Mihály édesapja 
Ludovikát végzett, hivatá-
sos katonatiszt volt. Hadnagyi 
rendfokozatban, tengerészeti 
felderítő pilótaként vett részt 
az első világháborúban. – Nagy 
dolog volt ez abban az időben, 

úgy néztek rá a lányok, mint 
ma egy űrhajósra. Jóképű, két 
méter magas fiatalemberként 
szép sikerei voltak, nem csak 
katonai vonalon. Később meg-
ismerte az édesanyámat, aki 
egy csendőrtisztnek volt a gyö-
nyörű szép lánya, összeházasod-
tak, majd gazdálkodni kezdtek a 
családi birtokon mindaddig, míg 
az apámat el nem vitte az ÁVH. 
Kistarcsa, Recsk voltak a főbb 
állomásai élete ezt követő szaka-
szának, majd amikor szabadult, 
már egy összetört ember volt, 
hamarosan meg is halt. Mi pedig 
szívbeteg édesanyámmal éltük 
az üldözöttek életét. Egyik falu-
ból a másikba mentünk, bízva 
abban, hogy így talán szem elől 
téveszt bennünket az ÁVH. 

Széchenyi Mihály végül 
Pécsett érettségizett, majd 
sofőrként dolgozott mindaddig, 
mígnem 1973-ban sikerült „abla-
kot” kapnia az útlevelébe, ekkor 
maradt Bécsben, azóta ott él.

– Kijártam az élet nehéz isko-
láját, nem vagyok gróf, jogilag 
nem is viselhetem ezt a címet, 
de őszintén szólva nincs is rá 
egy csöpp „ándungom” sem – 
zárta Széchenyi Mihály. – Több 
kedves barátom is van Nagy-
cenken, szeretek kávézni és 
beszélgetni Horváth Lászlóval 
a galériájában, egy-egy pohár 
bort meginni Gráf Gyula aszta-
losmesterrel – egyszóval otthon 
érzem magam Nagycenken. 

Széchenyi Mihály FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

MADARÁSZ RÉKA

A művészetterápia olyan terápiás mód-
szer, amely a művészet kreatív folyamatait a 
gondolatok és az érzések kifejezésére hasz-
nálja. Hozzásegít az önismerethez és belső 
alkotó erőink kibontakoztatásához.

Már az ókori bölcsek is felfe-
dezték, hogy a művészetek 
nagy hatással vannak a lélek-
re és az elmére, sőt akár gyó-
gyítani is képesek. Wilfing 
Edit gyógypedagógusként 
először 2009-ben találko-
zott a dr. Antalfai Márta klini-
kai szakpszichológus, kikép-
ző pszichoterapeuta által ki-
dolgozott Katarzisz Komplex 
Művészetterápia módszeré-
vel. Az tetszett meg Editnek 
ebben az analitikus szemlé-
letű technikában, hogy a sze-
mélyiséget alapjaiban képes 
megérinteni – elindítva egy-
fajta belső fejlődést. 
– A résztvevők saját élmé-
nyeiken keresztül, saját al-
kotásaik segítségével kö-
zelebb kerülhetnek kü-
lönböző problémáik finom 

megoldásához – avat be a 
részletekbe a komplex mű-
vészeti terapeuta. – Olyan 
önismereti módszerről van 
szó, amelynek célja a sze-
mélyiség harmonizálása, a 
lelki egészség és egyensúly 
megteremtése. Ahhoz járul 
hozzá, hogy jobban megis-
merjük a körülöttünk lévő 
világot, ezáltal pedig kö-
zelebb kerüljünk saját ma-
gunkhoz is. Az önismereti 
folyamat során kreatívab-
bakká válunk, erősödnek 
spirituális erőink.
A foglalkozások tematiká-
ja a természet változásaihoz 
igazodik. Az alkotásokban az 
évkört dolgozzák fel, ehhez 
pedig különféle képzőművé-
szeti technikákat és eszkö-
zöket – akvarell, pasztellk-

réta, olajpasztell, agyag stb. 
– használnak.
– Minden foglalkozás ráhan-
golódással kezdődik, mely-
hez relaxációs technikát, 
klasszikus zenét és irodalmi 
műveket alkalmazunk – feje-
zi be Edit. – A relaxáció hatá-
sára a résztvevők előtt meg-
jelenik egy belső kép, amely 
az alkotásban manifesztá-
lódik. Gyakran hívjuk segít-
ségül a mesék gyógyító ere-
jét.  A katarzisélmény maga 
az alkotói folyamat, amely-
ben a terapeuta kísérőként 
vesz részt.

Művészetterápia a lelki 
egészségért

Sztárok itt és ott

A dal társadalomkritika arról, hogy milyen az Y és Z generáció tagjának lenni

A kis Cyrus nagy dobása
KÓCZÁN BÁLINT

Noah Cyrus mindösz-
sze 18 esz-
tendős, de 
kilépett 

nővére, Miley árnyé-
kából. Legutóbb az 
extravagáns skandi-
náv dívával, MØ-vel 
készített közös 
dalt: megszületett 
a We Are...

A 18 éves Noah Cyrus jól bol-
dogul nővére, Miley Cyrus 
nélkül. A tehetség karrier-
je 2017-ben kezdett fel-
felé ívelni a Lab-
rinth-tal közös 

Make Me Cry című de-
bütáló single-jével. Ezt 

követte a Stay Together és 
az Almost Famous.

A kis Cyrus innentől kezdve sorra kapta a 
felkéréseket, így közös dala született 
Marsh mellóval, Alan Wal kerrel, 
One Bit tel, Malomával és Jake 
Bug gal is. A 2017-es MTV Video 

Mentes 50
Ötvenedik születés-
napját ünnepli Men-
tes Norbert. A sop-
roni zenész a kerek 
évforduló alkalmából 
jubileumi lemezzel 
jelentkezett és nagy 
bulira készül zenész 
társaival a Barba Neg-
rában április 21-én. 
Vele beszélgettünk.

– Igazán komoly zenészek-
kel készítetted az új albumot. 
Mit kell tudni róla?

– „A rock & roll örök” – Men-
tes 50 albumon három új dal 
található, emellett hazai és 
nemzetközi sztárokkal készí-
tett felvételek hallhatóak újra-
keverve és remaszterizálva.

– Forgattatok egy különle-
ges videoklipet is…

– A korong címadó dala egy 
új tétel a Moby Dick jelenlegi 
és extagjaival, amelyben legen-
dás vendégénekesek, mint pél-
dául Nagy Feró, Kalapács József, 
Rudán Joe mellett legendás gitá-
rosok, többek között Madarász 
Gábor, Szijártó Zsolt, Barbaró 
Attila is szerepelnek. Emellett 
több soproni zenész is feltűnik 
a kisfilmben.

– Milyen volt együtt dol-
gozni a vendégművészekkel?

– Nagy öröm nekem, hogy 
az általam tisztelt ikonokkal és 
külföldi sztárokkal, valamint a 
kortárs zenészekkel is együtt 
dolgozhattam. A  közös mun-
kák, stúdiózások, klipforgatások 
mind pozitív elmékként marad-
tak meg bennem.

– Nagy buli lesz pár nap 
múlva, hogy készülsz?

 – Április 21-én a Barba Negra 
Music Club ad otthont a Moby 
Dick Körhinta albumának 
huszonötödik, valamint jóma-
gam ötvenedik születésnapi 
koncertjének. A rendezvényen 
az anyazenekar mellett szín-
padra lép a Hungarica, az este 
vendégcsapata pedig a Motör-
hand (Motörhead tribute) lesz. 
Különleges vendégek is szín-
padra állnak, például Nagy 
Feró (Beatrice), Kalapács József 
(ex-Pokolgép, Kalapács), Rudán 
Joe (ex-Pokolgép, Rudán 
Joe Band, Dina-
mit), Nyerges 
Attila 

( I s m e -
rős Arcok), és 

még sorolhatnám. 
– Mit jelent szá-

modra ez az 50 év? Mit emel-
nél ki belőle?

– Amit szerettem volna elérni 
a zenei pályámon, azt sikerült 
elérnem. A Moby Dick az egyik 
legnépszerűbb rockzenekar 
itthon, a Hungaricával pedig 
nemzetközi szinten, Lengyel-
országban is sikerült nagy sike-
reket elérni. 

Felejt- 
hetetlen 
kalandok
A német szupersztár dj–produ-
cer Robin Schulz tavaly ősszel 
jelentette meg harmadik stú-
dióalbumát „Uncovered” címen. 
Az Unforgettable című dal is 
ezen található, amelynek klip-
jében két lány főszereplésé-
vel felejthetetlen kalandokban 
lehet részünk.

Robin Schulz tavalyi stúdió-
albuma, az Uncovered komoly 
mérföldkőnek számít az előadó 
karrierjében. A korongon olyan 
slágerek találhatóak, mint a 
David Guettával és Cheat Codes-
zal közös Shed A Light vagy a 
brit világsztárral, James Blunttal 
készült OK, melyek bombaszti-
kus sikereket értek el, és egytől 
egyig a toplisták élén landoltak.

A többszörös arany- és plati-
nalemezes DJ híresség a világ 
egyik legtöbbet hallgatott 
előadójának számít dalainak 
több milliárdos streamlejátszásá-
val. Emellett Robin folyamatosan 
járja a nagyvilág legmenőbb fesz-
tiváljait és klubjait, a hazai rajon-
gók legközelebb 2018 augusztu-
sában bulizhatnak majd szettjére 
a Strand Fesztiválon. 

Schulz legfrissebb megjele-
nése az Unforgettable, amely 
Marc Scibilia közreműködésé-
vel készült, és az album egyik 
kellemes, üde színfoltja lett. 
A nosztalgikus hangulatot idéző 
single visszarepíti hallgatóját az 
időben fülbemászó, melodikus 
deep house dallamának köszön-
hetően. Témája is abszolút 
romantikus: olyan feledhetet-
len, szemvillanás alatt elillanó, 
ábrándos pillanatok felidézésé-
ről szól, melyek sosem merül-
nek feledésbe, annak ellenére, 
hogy a szerelmesek talán sosem 
láthatják újra egymást.

Music Awards-on A legjobb új előadó kategória jelöltje lett Noah, és ugyan-
ebben az évben részt vett Katy Perry turnéján mint nyitóelőadó. Nemrég új 

dallal jelentkezett Noah Cyrus, az MØ-vel közös We 
Are…-ral. A dal produceri munkálataiért Max 

Martin, Ali Payami és Savan Kovetcha 
feleltek, akik eddigi pályá-

juk során elképesz-
tően sok sztárt 

futtattak 
be.

A dal egyéb ként még Za ne Lo we műsorában debütált, ahol Noah elmondta, 
hogy a track fő üzenete az, hogy teljesen rendben van, ha különbözőek 

vagyuk. A We Are… egy kiváló óda és egyben társadalomkritika arról, hogy 
milyen is az Y és a milleniumi Z generációk fiataljának lenni.

Ismét a Szikla, azaz Dwayne Johnson lett a 
közösségi média első számú sztárja, leta-
szítva Jennifer Lopezt a képzeletbeli trón-
ról. A  Hollywood Reporter Top Actors’ 
Chart nevű toplistája a sztárok Facebook-, 

Instagram, Twitter-, YouTube- és Google 
Plus-aktivitását összesíti, és ennek alapján 
állítja fel a rangsort. A folyton posztoló Jo-
hnson utoljára február 7-én volt No. 1., most 
megint ő lett az első.

Dwayne Johnson „leverte” Jennifer Lopezt

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Mentes Norbert


