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Te mit választanál?

2500 továbbtanulás előtt álló diák és érdeklődő felnőtt vett részt a szakmák éjszakája soproni
programjain. Hat szakképző iskola nyitotta ki kapuit pénteken késő este. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nemzeti
sírkert

Szeszélyes április
Tízezren
a fesztiválon
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Koncertek, kiállítások, színházi előadások
és rendhagyó rendezvények (összesen 14-féle
program) is szerepeltek a márciustól április
közepéig tartó tavaszi napok kínálatában.
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Mind témaválasztásában, mind feldolgozási módjában országosan is egyedülálló könyvet mutatnak be április
28-án, pénteken délelőtt
tíz órakor a városházán.
A soproni Lions Club
szervező erejének köszönhetően jelenik meg
a Nemzeti Sírkert – Sopron című kötet. A műben
negyvenhárom, a városhoz sok szállal kötődő, illetve Sopronban jelentőset alkotó személy portréját rajzolták meg
a felkért szerzők.
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Shakira élete
párjáról
énekel
Kosaras emléktorna
Kosárlabda és jótékonyság – az idén is ezek jegyében telt a Molnár
Csaba-emléktorna. A Novomatic-arénában hatodik alkalommal
megrendezett sporteseményen tizenegy csapat vett részt.
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Shakira továbbra is kirobbanó formában van. A csinos családanya számára nincs megállás,
legújabb dalában arról énekel, hogy miként szeretett bele
élete párjába, Gerard Piquébe.
A Barcelona sztárfutballistájával két gyermeket nevelnek.
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A templomok története, rejtett és látható kincseik

Kívül gótikus, belül barokk
BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta
békésen
megfér egymás mellett több keresztény
közösség és templom. Sorozatunkban
bemutatjuk a város
templomait, történetüket, érdekességeiket, rejtett vagy
látható kincseiket,
valamint terveiket.
A városplébánia területén,
a belváros és a Szent Mihálydomb határán áll az egyik legkisebb, a mindennapokban
ma is használt soproni templom: a kívül gótikus elemeket
mutató, de belső felépítésével
inkább a barokkra utaló Szentlélek-templom, melynek első
hiteles említése 1406-ból származik. Valószínűleg a johannita
rendiek alapították, akiknek
ispotályával átellenben épült
és kórháztemplomuk lehetett.
A kápolna a városplébános telkén épült fel az új plébániaház mellett, a városplébános
házikápolnájaként működött.
Építése után hamarosan az
egyik legjobban felszerelt temploma lett a városnak, 1476-ban
könyvtárral is rendelkezett.

A Szentlélek-templom tornyában három harang
lakik: a Szent Ferenc- (186 kilogramm), a Szent
kereszt- (80 kg) és a Jézus Szíve-harang (40 kg)
Több hányattatott évtized,
-század alatt dúlták a törökök
és a hajdúk, a vallásháborúk
korában szilárd katolikus mag
maradt. A 17. századból származik
a torony tetején még ma is meg-

április 29 – május 1.

VÁROSI

lévő kovácsoltvas kereszt a kakassal. 1767-ben hozták át a Szent
Mihály-templomból a „faköpenyes” Mária-szobrot a főoltárra:
az akkori városplébános, Primes
György kérésére azóta is minden

MAJÁLIS

Helyszín: Lövér Kemping

2017. április 29.

2017. május 1.

18:00

Flört zenekar

11:00

Sopron Város Fúvószenekara

20:00

IRIGY HÓNALJMIRIGY

12:00

Boka Gábor Bábszínháza

21:00

Flört zenekar

13:00

Jazz Dance Academy

14:00

Attraktív Táncstúdió

2017. április 30.

15:00

Pendelyes Táncegyüttes

11:00

Kiss József
Örökzöldek gitáron

16:00

Belvárosi Betyárok
gyermekműsor

12:00

Drazsé zenekar

17:00

Radler Swing zenekar

13:30

Ízisz hastánc

18:00

14:30

Dirty Dance Sopron

Simon-Savanyú
operett műsor

15:30

Csiszár Duó

18:30

Continentál zenekar

18:00

Testvériség Néptáncegyüttes

21:00

TŰZIJÁTÉK

19:00

BIKINI BALOGH
TRIBUTE BAND

20:00

Repeta együttes

Continentál zenekar
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény ideje alatt folyamatos gyermekprogramok,
vidámpark, arcfestés, vendéglátás várja a látogatókat.
A 12-es buszjárat sűrített menetrenddel közlekedik a rendezvényre.
Díjtalan parkolásra a Horváth gyakorló- és vizsgapálya területén (Harkai út) van lehetőség.

nap litániát mondanak és rózsafüzért imádkoznak a templomban. 1782-ben barokk boltozatot
kapott az épület és meghosszabbították a szentély felől. A század
végén Dorffmaister István kifestette az egész templomot a kor
ízlésének megfelelően.
A főoltárkép a Szentlélek eljövetelét örökíti meg, befejezetlennek, vázlatszerűnek tűnik
az alkotás. Elképzelhető, hogy
ezt nem Dorffmaister festette,
hanem egyik bécsi akadémiai
tanára, Joseph Ignaz Milldorfer.
A kép egyik vázlata a Stornogyűjteményben, egy másik a bu
dapesti Szépművészeti Múzeumban, egy későbbi másolata
a Soproni Múzeumban található.
A nyolc pár padot kora klasszicista faragott díszek és rozetták
ékesítik, Molitor György készítette 1882-ben, orgonája 1912es, a Rieger cég műhelyéből
származik.
– Az utolsó teljes felújítás
2004-ben kezdődött el. A templom tetőzetének felújításakor
a dendrokronológiai vizsgálat
megállapította, hogy a gerendázat középkori, 1494-ben vágták ki
azokat a tiroli vörösfenyőfákat,
amelyek ma is a templom tetőzetét tartják. Az ablakokat 2009ben cseréltük ki. A templomban két mellékoltárának – a bal
oldali Golgota (Dorffmaister
képe) és a jobboldali Piéta-oltár
(Milldorfer képe) képeit már restauráltattuk, de az oltárok felújítása még várat magára.

2017. április 26.

Rotary-bál

Első alkalommal közösen tartotta meg jó
tékonysági bálját a Rotary Club Sopron
és a Rotary Club Sopron Pannonia az elmúlt
szombaton a Liszt-központban.
— A sikerhez hozzájárult tizenhét soproni étte
rem, három cukrászda, valamint az önkormány
zat önzetlen támogatása – mondta el a Soproni
Témának Fersch Attila, a Rotary Club Sopron
soros elnöke. – A befolyt összegből tovább foly
tathatjuk a segítő vállalásainkat, valamint sze
retnénk hozzájárulni az erdélyi, csicsókeresztúri
árvaház fenntartásához. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Áprilisi közgyűlés
A tervek szerint tizennégy témát tárgyal a soproni képviselő-testület áprilisi ülésén. Az elsők között döntenek arról, hogy anyagi elismerést is kapjon a Magyar Kupa győzelmet elérő Uniqa női kosárlabdacsapat. Emellett téma
lesz a csongori kiküldetés is, majd véleményezik a Széchenyi-gimnázium vezetői posztjára beérkezett pályázatot.
Várhatóan elfogadják a Soproni Múzeum épületeit érintő
vagyonkezelési szerződést, továbbá módosítják a Soproni
Szakképzési Centrummal korábban megkötött vagyonkezelési megállapodást. A képviselők megtárgyalják és szavaznak a Pro Kultúra Sopron Kft., a Sopron Holding Zrt.,
Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. elmúlt évi beszámolójáról és az idei üzleti tervéről.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az internet nem játék!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Kék Bálna elnevezéssel internetes „játék”
kerget öngyilkosságba tinédzsereket
– kapott szárnyra az
utóbbi hetekben a hír.
Egyelőre azonban
nem találtak hivatalos
bizonyítékot a csoport létezésére.
A tiniket öngyilkosságra buzdító
netes oldalakról sok cikk jelent
meg az elmúlt hónapokban.
A Kék Bálna-ügy Oroszországból indult 2016-ban, ahonnan
olyan beszámolók is érkeztek
már, hogy több mint száz fiatal halálát okozták az öngyilkosságra buzdító oldalak. Ezt egyelőre nem sikerült bizonyítani,
persze nem is könnyű. Oroszországból lassan Európába is be
gyűrűzött a pánik, Lengyelországban, majd Magyarországon
is összefüggéseket véltek felfedezni tinédzserek által elkövetett öngyilkosságok és internetes szekták között.
A Kék Bálna (angolul: Blue
Whale) egy állítólagos internetes játék és a folyományaként
megfigyelhető jelenség, illetve
internetes visszaélés-sorozat,
amely feltételezések szerint több
tinédzser halálát okozta Orosz
országban és más országokban
is. A beszámolók szerint a „játékban” résztvevőknek különféle
feladatokat kell végrehajtaniuk,

Nem bizonyított az összefüggés a Kék Bálna nevű
játék és a halálesetek között FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
melyek végül öngyilkossághoz
vezethetnek.
A visszaélés nagy visszhangot
kapott a nemzetközi sajtóban
is, bár a jelenséggel kapcsolatos
források igen ellentmondásosak.
A Kék Bálna létezése egyelőre
nem nyert megbízható igazolást, eddig nem sikerült egyértelmű kapcsolatot feltárni konkrét öngyilkossági esetek és a Kék
Bálna vagy hozzá hasonló megmozdulások között. – A pánik
keltő cikkek tartalma nagyrészt
igazolhatatlan, viszont közvetetten elősegítheti hasonló esetek
megtörténtét – mondta el Ba
belláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó. – Ezen cikkek miatt
sajnos nagyobb az esélye annak

is, hogy az öngyilkosság gondolatával foglalkozók a hírek hatására szakszerű segítség helyett
az internet „sötét bugyraiban”
kezdjenek el megoldást keresni
a problémájukra. A szülőknek
azt javaslom, a tinédzserkorú
gyerekekre fokozottan figyeljenek, álljanak mellettük, beszélgessenek velük sokat, hiszen
ebben az életkorban a legsérülékenyebb a gyermek, kamaszként
nagyobb az esély öngyilkosság
elkövetésére!
A rendőrség hivatalos állásfoglalása szerint Magyarországon
nem történt olyan konkrét eset,
amely köthető lenne a Kék Bálnához. Babelláné Lukács Katalin
elmondása szerint Sopronban
és környékén nem találkoztak
hasonló történéssel.

2017. április 26.
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› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Milyen a jó szakma?
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Hat soproni szakképző iskolát kereshettek fel a diákok

Te mit választanál?

FEKETE ROLAND:
Az a jó szakma, amivel itthon is lehet munkát találni,
s nem kell külföldön dolgozni. Ez pedig itt, a határmentén különösen fontos.

PATAKY MERCÉDESZ:
Annak idején fodrásznak tanultam. Ebben a szakmában manapság is jól el lehet
helyezkedni. A döntésemet
azóta sem bántam meg.

FRANG GERGŐ:
A vendéglátásban dolgozom, cukrászként. Viszonylag jól lehet keresni vele,
s az is fontos, hogy ebben
a szakmában mindig keresik a hozzáértőket.

A Vasvillában az érdeklődők kipróbálhatták a „banánzongorát” és cserélhettek kereket is FOTÓK: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

2500 továbbtanulás előtt álló diák és
érdeklődő felnőtt vett
részt a szakmák éjszakája soproni programjain. Hat szakképző
iskola nyitotta ki kapuit
pénteken késő este.

BALKA NIKOLETTA:
Felszolgálóként végeztem.
Igaz, a tizenévesek a pályaválasztás előtt még nem
tudják, hogy „mik is akarnak lenni”, milyen szakmát
válasszanak maguknak.

Az iskolák és a tanműhelyek,
a társintézmények, valamint
a csatlakozott cégek, üzemek
szakmai bemutatókkal és rengeteg programmal készültek
a szakmák éjszakájára Sopron-

Gyalogtúra indul Fraknóra
A Perkovátz-ház Baráti Köre tizennegyedszer szervezi meg az egykori Sopron vármegyei hagyomány szellemében a fraknói (Forchtenstein) gyalogtúrát május 13-án,
szombaton. A programon résztvevők első csoportja 5.47kor a GYSEV-pályaudvarról vonattal utazik Savanyúkútig
(Bad Sauerbrunn), innen gyalog mennek a Rozália-kápolnáig. A második csoport 7.30-kor indult a Perkovátz-ház elől,
ők autóbusszal mennek Fraknóig, majd onnan tovább gyalog a kápolnáig. A harmadik csoport indulása 9 órakor lesz
a Perkovátz-háztól, az autóbusz egyenesen a Rozália-kápolnáig viszi az utasokat. Visszautat a résztvevők gyalog teszik
meg a Rozália-kápolna, Szikra (Seieggraben), Asztalfő, Ilonaakna, Brennbergbánya útvonalon, ide várhatóan délután fél
ötre érnek. Részletes információ és jelentkezés a Perkovátzházban, telefon: 99/311–316, jelentkezési határidő: április
30. A részvételi jegy felmutatásával a résztvevők a Soproni Múzeum kiállításait kedvezményesen vehetik igénybe.

ban. A szakképzési centrum hat
intézményét látogathatták meg
pénteken késő este a továbbtanulás előtt álló diákok és a kíváncsi felnőttek.
Az iskolákban számtalan érdekes esemény várta az érdeklődőket, ahol megismerkedhettek az
egyes szakmák alapjaival, s akár
ki is próbálhatták az újdonságokat. Minden intézményben
nagy figyelmet fordítottak a legkisebbekre, akik számára játékos
programokkal is készültek.
A rendezvénysorozatot az
SSzC Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakgimnáziumban Firtl Mátyás országgyűlési képviselője nyitotta meg.

Hangsúlyozta, a szakképzésben
a fiatalok előtt több lehetőség
adott, maguknak kell eldönteniük, hogy mit szeretnének
választani. Ma már egy tisztességes szakma ismerete ugyanolyan komoly megbecsültséget
jelent, mint a felsőoktatásban
való továbbtanulás. Kiemelte:
büszke arra, hogy dr. Molnár
Ágnes országgyűlési képviselővel közösen a tankerület és szakképzés központját is Sopronba
hozták, így az oktatás területén
is érvényesül a város vármegyeközponti szerepe.
Köszöntőt mondott dr. Simon
István. Az alpolgármester emlékeztetett: minden gyermek va

lamilyen tehetséggel születik.
A szülők és az iskola feladata,
hogy türelemmel felfedezzék, ki,
milyen szakmára, pályára, hivatásra alkalmas. Mindezt úgy kell
megoldaniuk, hogy a fiataloknak
a későbbiekben – ha úgy adódik
– legyen lehetőségük pályakorrekcióra. Üdvözölte az eseményt
Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.
– A szakmák éjszakája rendezvénysorozat sikeres és eredményes volt: a helyi programokat
2500 továbbtanulás előtt álló
diák, valamint felnőtt kereste
fel – közölte a Soproni Témával
Králik Tibor, a szakképzési centrum főigazgatója.

Gasztroenterológiai konferencia
Sopronban tartotta az elmúlt
pénteken a tavaszi ülését az
MTA Veszprémi Területi Bizottságának Gasztroenterológiai
Munk ac soportja. A tudományos rendezvény megnyitóján
dr. Simon István alpolgármester
a város képviseletében köszöntötte a nyugat-dunántúli régió
gasztroenterológusait, kórházi

szakembereit és háziorvosait.
Örömét fejezte ki, hogy ismét
Sopron lehet a házigazdája
a rangos eseménynek, ahol
olyan új tudásanyagot adnak
közre az előadók, ami a helyi
betegek javát is szolgálja majd.
A Soproni Gyógyközpont képviseletében dr. Korányi László
megbízott főigazgató köszönte

meg dr. Mester Gábor osztályvezető főorvosnak a rangos
szakmai esemény megszervezését. Hozzátette: a diagnosz
tik ai tömb megépülésével
a gasztr oe nt er ológ iai ellátás
Sopronban is méltó körülmények közé került. A műszerpark
fejlesztése megteremtette az
emésztőszervi bet egs égben

szenvedők magas szintű ellátásának hátterét.
A konferencián 3 szekcióban
(vastagbél, gyomor, hasnyálmirigy-betegségek) 13 előadás
hangzott el. A korszerű, új diagnosztikus és terápiás eljárások
ismertetése mellett szó esett
a prevencióról és a betegkövetésről is a megbeszélésen.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Megbetegíthetnek a házi kedvenceink
GYŐRI-VARGA NÓRA

Kutya, macska, papagáj, kis rágcsálók – szívünknek kedves háziállatok legtöbbünk családjában vannak. Amellett azonban, hogy
közvetlen közelünkben élő kedvenceink sok
öröm forrásai, betegségeket is előidézhetnek.
Gyűjtőnéven zoonózisnak ne
vezzük azokat a betegségeket,
melyekkel az állatok fertőzik
meg az embert. Írásunkban ezekből szedtünk össze néhányat.
– Az egyik leggyakoribb
módja a megfertőzésnek a kedvenceink által „összegyűjtött”
fertőzött kullancsok átadása
a gazdinak, illetve a harapás
– kezdte dr. Visi Noémi, a Soproni Gyógyközpont infektoló
gus főorvosa. – A macskaharapás okozta fertőzés sok esetben
komolyabb lehet a kutyákénál,
hiszen a cicák tűhegyes fogaikkal mélyebbre juttatják el

a kórokozókat, így sokkal súlyosabb, kiterjedtebb fertőzést
idéznek elő.
A szakember hozzátette,
ezek a kisállatok karmolással,
nyaldosással is terjeszthetnek
betegségeket: ilyen például
a macskakarmolási betegség.
Ilyenkor a seb környékén hetekig is megnagyobbodhatnak
azok a nyirokcsomók, ahova
az érintett terület nyirokerei
befutnak. Szintén a macskák
felelősek a toxoplazmózis nevű
fertőzésért is, melyet az állat az
ürülékén keresztül ad tovább.
Külünösen veszélyeztetettek

Dr. Visi Noémi
a várandós nők: ha a parazita
a terhesség alatt bekerül a szervezetbe és átkerül a méhlepényen keresztül, megfertőzi
a magzatot, szülést követően
pedig ideggyógyászati és szemészeti problémákat okozhat
hosszú évek múlva is.

A szárnyasok is hordozói szá
mos kórnak, az egyik ilyen a pa
pagájkór, melyet nem csupán
a papagájok, de vízi szárnyasok,
galambok és baromfik is terjesztenek. A papagájkór a porladó
ürülékkel, belégzés útján kapható meg és súlyos tüdőgyulladást okoz. A terjesztő állat tünetmentes és nem gyógyítható.
Dr. Visi Noémi hangsúlyozta,
az állatok által okozott fertőzések nem mindenkit betegítenek
meg egyformán, vannak, akiknél
enyhébb lefolyásúak, legyengült
immunrendszer esetén azonban életveszélyesek is lehetnek.
A megelőzés fontos eszköze az
állatok rendszeres féregtelenítése, oltása, a kézhigiéné (rendszeres kézmosás, különösen
az állatokkal való érintkezés
után), valamint az, hogy kedvenceinket ne vigyük be a saját
ágyunkba – aludjunk tőlük elválasztva, külön légtérben!

A háziállatok nemcsak öröm, de betegségek
forrásai is lehetnek FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Dr. Németh Róbert kutatásai során a fehér akáccal foglalkozik

Természetbarát professzor
PLUZSIK TAMÁS

Bár erdész szeretett volna
lenni, de szülei javaslatára a faipari pályát választotta dr. Németh Róbert. A Soproni Egyetem Faanyagtudományi Intézetének vezetője lesz szerdán este
a Professzor Plusz program vendége
– ennek apropóján beszélgettünk vele.
Több mint egy éve indult
a Ligneum látogatóközpontban
a Professzor Plusz programsorozat. Elsődleges célja, hogy az
egyetem oktatóit emberi oldalukról is jobban megismerjék
a kollégák, illetve a hallgatóság, másrészt pedig tudományos, oktatói munkásságukról
is beszámolhatnak a profes�szorok. Április 26-án, este hattól
dr. Németh Róbertet, az egyetem külügyi és tudományos
rektorhelyettesét hallhatják.
– Miért éppen a faipari
mérn öki pálya iránt kötelezte el magát?
– Eredetileg erdész szerettem volna lenni, de a szüleim,
akik nyilván jobban ismerték az
egyéniségemet, no meg észrevették édesapám műhelyében
tanúsított kreativitásomat, azt
javasolták, hogy legyek inkább
faiparos. Én hallgattam rájuk,
és egyáltalán nem közhelynek szánom, de nem bántam

meg. Nemcsak az oktatásban
és a tudományos munkában
lelem örömömet,
de rendkívül
nagy megtiszteltetés
számomra,
hogy olyan
n a g yh í r ű
professzorok utód-

jának mondhatom magam,
mint az éppen 150 évvel ezelőtt
született Krippel Móric vagy
a faiparimérnök-képzés egyik
megszervezőjeként tisztelt
Pallay Nándor. Nem
b e s z é lve
L á mf a 
lussy Sándorról és
a közelmúltban
elhunyt
Molnár
Sándorról.

– Mi a kutatási területe
a professzor úrnak?
– A fehér akác szorpciós
tulajdonságainak vizsgálata
volt a PhD disszertációm címe,
ami elsősorban elméleti jellegű kutatómunka volt. Sok-sok
kísérlettel és méréssel az akácfa
párafelvételének és leadásának
mechanizmusát vizsgáltam. Ma
már jobban szeretem az üzemi
levegőt, a szoros együttműködést az iparral, így elsősorban ez
határozza meg a tudományos
munkásságomat is.
– Mivel foglalkozik egy
tudományos rekt orh elyet
tes civilben?
– Kertészkedem, örömömet
lelem a gyümölcsfáimban,
és nem utolsó sorban Bence
fiammal motorozunk, motort
szerelünk, valamint kutyákkal vagy éppen nélkülük
nagyokat kirándulunk.

2017. április 26.

EZ LESZ…
Tangóóra Krisztina Katalin Scardellivel
Április 26., szerda 20–21.15,
Gambrinus étterem emelete

A természet gyógyító ösvényein 3.
Április 27., csütörtök 17 óra, botanikus kert
Sétát szervez a Castanea egyesület, indulás az egyetem
bejáratától Hárs Olivér vezetésével

Üvöltés Kuckó Klub
Április 27. 18 óra, Ligneum látogatóközpont
Dr. Kiss Tamás: „Kulturális értékeink elherdálásáról,
avagy; „mennyit ér” ma Paul Gauguin és Virginia
Woolf?” – vetítettképes előadás, karibi zenékkel,
közreműködik: Kuzsner Péter zongoraművész

Koncz Zsuzsa koncert
Április 27. 19 óra, Liszt-központ
Az új dalok mellett felcsendülnek olyan régi nagy
kedvencek is, amelyektől Koncz Zsuzsa az lett, aki:
ünnepelt sztár és közvetlen, őszinte előadó.

Sarkady Sándor versmondó nap
Április 28., péntek 9 óra, GYIK Rendezvényház

Szalay Tamás festménykiállítása
Április 28. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

A kazah művészeti akadémia
zenekarának hangversenye
Április 28. 19 óra, Liszt-központ
Hangverseny a kazah–magyar diplomáciai
kapcsolatfelvételének 25. évfordulója alkalmából

Kabaréból komédiába
Április 28. 20 óra, Civitas Pinceszínház
Vidám bohémkodó kabaréest

Tavaszi Critical Mass
Dr. Németh Róbert FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Április 29., szombat 14–19 óra,
Búgócsiga Akusztik Garden
Kerékpáros játékok a Bringázz Sopron Egyesület
szervezésében

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb
olvasóink megismertetésével. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét,
tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő

Rock-hősök Sopronban

ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Olvasóink leveleit a szerkesztoseg@sopronitema.hu
címre várjuk!

Április 29. 18.30, GYIK Rendezvényház

Mongooz and the Magnet/
Mörk koncert
Április 30., vasárnap 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Véradás
Május 2. 8–12 óra, GYSEV, soproni vasútállomás

SOROZATUNKBAN SOPRON
NEVES MŰEMLÉKEIT,
ÉPÍTÉSZETI–SZOBRÁSZATI
KINCSEIT MUTATJUK
BE A SOPRONI MÚZEUM
SEGÍTSÉGÉVEL.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Miért az Újteleki
utca és az Ógabona
tér sarkán?

2015-ben még a Várkerületet szigorú tekintettel pásztázó Munkás-szobor tavaly új helyet kapott. Felvetődhet a kérdés, miért
pont az Ógabona tér és az Újteleki utca sarkán? A válasz egyszerű: a mű alkotója, Szakál Ernő
szobrász, műemlék-restaurátor
volt, akinek egykori szülőháza az
Ógabona tér 18. Adódott az elhatározás a város részéről, hogy itt
volna méltó hely számára. Szép
gondolat! A művész egyedülálló
módon volt jártas szinte minden
stílusban és korszakban, de számos munkája között leginkább
a gótika és a reneszánsz kapcsán
említik nevét. Furcsa módon Sopronban egyetlen ma is álló köztéri szobra az ’50-es évek jegyeit viseli magán. Talán ez is igazolja, hogy tökéletesen értette
minden időszak és stílus formanyelvét. A jövőt fürkésző, meztelen felsőtestű munkást saját
képmására formálta. Vonásaiban felismerhetjük egy hivatásában fáradhatatlan, eltökélt ember arcát, a magyar műemlékvédelem egyedülálló óriását.
SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM
– BOLODÁR ZOLTÁN,
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

›

RÖVIDEN

Útlezárás
A Modern Városok Program keretében folyó belvárosi utcák, terek felújítási munkálatai miatt április 18-tól lezárták
a Templom utca Fő tér és
Bünker köz közötti szakaszát. A behajtási engedéllyel rendelkezők számára a Fő tér megközelítése a Városház utca
felől biztosított.
További információkkal
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán,
a 99/515–157-es telefonszámon lehet érdeklődni vagy az alábbi ügyfélfogadási idő alatt: hétfő:
13.30–17, szerda: 8–12
és 13–16 óra, péntek:
8–12 óráig.

Bölcsődei
beiratás
Közeleg a bölcsődei beiratkozás időpontja. Idén
mindezt május 9-én,
kedden, illetve másnap,
szerdán 8–18 óra között
tehetik meg a szülők az
egyesített bölcsődék
központjában, a Szarvkői utca 1. szám alatt.

Filo-art est
Május 2., kedd 18 óra, Ligneum látogatóközpont
Próza: dr. Kovács László Roland,
zongorán közreműködik: Kuzsner Péter

Hogyan mélyíthető az intimitás?
Május 3., szerda 18.30,
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Kadlecsik Zoltán mentálhigiénés szakember előadása

Budapest Bár koncert
Május 3. 19 óra, Liszt-központ

Szeszélyes április
Továbbra is szeszélyes a tavaszi időjárás Sopronban. Az elmúlt héten csütörtökön a hivatalos mérések szerint öt centiméter hó hullott. Brennbergbányán 37, Hermesen pedig
félméternyi esett.
Arra, hogy április második felében ekkora havazás lett volna,
az időjárási adatok 1926 óta tartó mérése óta kevés esetet
találni. Ebben a hónapban a legtöbb hó Sopronban 1955.
április 19-én esett, akkor a városban nyolc centimétert jegyeztek fel. A brennbergbányai rekord 1996-ból való, amikor 41 centimétert mértek. Az viszont egészen különlegesnek számít, hogy májusban is havazzon. Ilyen egyszer
fordult elő: 1962. május elsején hólepel borította a várost.
– A sokéves átlaghoz képest a március, valamint az április
eleje melegebb és szárazabb volt – tudtuk meg Kiss Mártontól, a kurucdombi meteorológiai állomás vezetőjétől. –
A térségben lévő frontok északi hideg légtömegeket „rántottak magukkal” a Kárpát-medencébe. Ennek hatására alakult ki a helyenként viharos szél, valamint a magasabban
fekvő területeken a jelentős havazás.
Az elmúlt heti viharos időjárás Sopron-szerte több helyen
is okozott károkat. Jellemzően fák dőltek ki többek között
a Deák téren és az Erzsébet-kertben is.

2017. április 26.
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Minden tizedik iskolás gyerek sajátos nevelési igényű

A cél a befogadás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint szep
tembertől már működik az a speciális óvodai csoport
a Kozmutza-iskolában,
ahol súlyosan autista
gyermekekkel foglalkoznak majd. Ennek
megvalósításáról is
egyeztettek a közoktatási kerekasztalbeszélgetés szereplői.
Az előzetes számítások szerint
körülbelül 930 elsős ül szep
temberben iskolapadba a soproni járásban. A beiratkozásokat múlt hét végén tartották, de
a létszámok egészen nyár végéig
módosulhatnak (például költözés miatt). A soproni járásban az
utóbbi években nem csökkent
az állami fenntartású iskolákba
járók száma, idén 6842 tanulójuk van. Megdöbbentő adat,
hogy minden tizedik gyerek sa
játos nevelési igényű (SNI-s).
– Nem egyszerű integrációra
törekszünk az intézményeinkben, hanem befogadó szemlélettel akarjuk nevelni–oktatni
a ránk bízott diákokat. A feladatunk tehát a befogadás – hangsúlyozta Marek János. A Sopro
ni Tankerületi Központ igazgatója a közelmúltban hívta össze
egy kerekasztal-beszélgetésre
a szakma és a sajtó képviselőit.
A rendezvényen részt vett a ka
puvári, a bágyogszováti, vala-

Horváth László, a kapuvári, Németh Marica Bernadett, a bágyogszováti iskola
igazgatója, Marek János tankerületi igazgató és Horváth Lászlóné, a soproni
Kozmutza EGYMI intézményvezetője a közoktatási kerekasztal-beszélgetésen
mint a Kozmutza-iskola igazgatója is. A megbeszélésen elhangzott: valamennyi soproni, illetve
vidéki iskolának fel kell készülni
az SNI-s diákok fogadására,
ehhez a tankerület mindenfajta
szakmai segítséget biztosít. Az
utazótanári szolgálattal, gyógypedagógusok alkalmazásával
igyekeznek zökkenőmentesebbé
tenni a gyerekek beilleszkedését, ugyanakkor fontos feladat
a közösség érzékenyítése is.
A soproni tankerület iskoláiban ebben a tanévben 45 autista
diák tanul, közülük 17-en (enyhe
autisták) többségi iskolába járnak, a szakemberek véleménye
szerint ugyanis az integrációjuk megoldható. Fontos viszont,
hogy minél fiatalabb korban
megkezdődjön a fejlesztésük,
ezért is indítanak szeptember-

től egy új óvodai csoportot a Koz
mutza EGYMI-ben. – Súlyosan
autista gyermekeket fogadunk
majd, a csoport maximális létszáma 10 fő lesz – mondta Horváth Lászlóné, az intézmény ve
zetője. – A helyiség átalakításhoz, berendezéséhez szükséges
költségeket, mintegy 5 millió
forintot a Soproni Tankerületi
Központ fedezte. Nemcsak a tárgyi feltételek adottak, délelőtt és
délután is két–két szakember fog

itt foglalkozni a kisgyerekekkel,
akik egyéni fejlesztésen is részt
vesznek majd.
A Kozmutza mellett tovább
működik majd a középsúlyos
autista gyerekeket fogadó Katica
csoport a Kőszegi úti óvodában,
az enyhe autisztikus tüneteket
mutató kicsiket pedig elosztják
a többi intézmény között. A szakemberek szerint így mindenki az
állapotának leginkább megfelelő
fejlesztéshez jut hozzá.

SNI: Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. SNI-snek tartják a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
(például dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, mutista, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavaros) gyermekeket.

„Teherautókkal jöttek értünk”
A hetvenegy évvel ezelőtt ha
zájukból elüldözött németekre
emlékeztek vasárnap délután
Bánfalván, az Ágfalvi és Sop
ronbánfalvi Társult Evangélikus
Egyházközség, valamint a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
– Egy szombati nap volt, amikor teherautókkal jöttek értünk.
Senki nem tudta, hogy kit és
miért visznek – idézte egy kitelepített fiatalember visszaemlékezését Krisch Magdolna, a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
A eseményen résztvevő dr. Fo
dor Tamás polgármester beszé

SZÖVEG ÉS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

dében hangsúlyozta, hogy Sopron több évszázados történelme
során mindig is békében és ba
rátságban éltek és élnek ma is
egymás mellett a nemzetiségek.
Elmondta, az 1946-os év tavasza
városunk történelmének egyik
legtragikusabb pillanata volt,
a kitelepítés mély aggodalommal és megrendüléssel töltötte
el a teljes soproni társadalmat.
A megemlékezést követően
dr. Fodor Tamás az evangélikus egyházközséggel, valamint
a nemzetiségi önkormányzattal együtt megkoszorúzta az
emléktáblát.

Sopronért emlékérmesek
Sopronban a hűség
napján adták át a város
legrangosabb kitüntetéseit. Sopronért
Emlékérmet kapott
Renner Kálmánné
és Ringhoffer Alida.
Szépségre tanított
Renner Kálmánné Tóth Mária
rajztanár, festő. Első, még tanítói diplomáját az Apáczay-Csere
János Tanítóképzőn szerezte,
majd rajztanári végzettségét
a Pécsi Tanárképző Főiskolán
kapta. 1966-tól tanít Sopronban. Előbb a Fenyő téri általános
iskolában, majd a Berzsenyi- és

tagja a Képzőművészeti Társaságnak. Több önálló kiállítása is
volt. Pedagógusi munkásságát
többször is elismerték.

Jó kapcsolatot ápol
a diákjaival

Renner Kálmánné
Tóth Mária
Széchenyi-gimnáziumban tanította diákok ezreit a szépségre és
a művészetek iránti fogékonyságra. 50 éve már, hogy Sopronban él. Nyugdíjas éveiben sem
tétlenkedik. Fest, kézimunkázik,

Ringhoffer Alida 35 éve a Német
Nemzetiségi Általános Iskola
matematika–testnevelés szakos tanára. A Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskolán szerzett
diplomát. A sport szeretete egész
életútját áthatja. 10 éves korában
kezdett versenyszerűen kosárlabdázni. Jelenleg hatféle sportágban van valamilyen edzői végzettsége. Szociális érzékenysége
révén osztályaival, tanítványaival kiváló kapcsolatot ápol, és

Ringhoffer Alida
segíti a hátrányos helyzetűek
felzárkózását. Irányítása alatt az
iskola tanulói több sportágban is
országos sikereket értek el. Életcéljának tartja a mozgás szeretetének továbbadását.
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Emlékezni
kötelező!
Horváth Ferenc jegyzete
A huszadik századi magyar történelem – és gyorsan
hozzáteszem, a kelet-közép európai is, hiszen egymástól elválaszthatatlanok – már csak ilyen. Néhány
nap különbséggel emlékezünk meg a zsidók gettóba
zárásáról és a védhetetlen holokausztról, majd a né
metség kitelepítéséről. Két borzalmas, embertelen
cselekvéssorozat, amelynek következményei ki tudja,
meddig érnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hazai
németség kitelepítését az akkori magyar hatóságok is
erőteljesen szorgalmazták, annak ellenére, hogy a szövetségesek erre nem
„Néhány nap különbköteleztek bennünket,
séggel emlékezünk
bár állítólag nagy volt
meg a zsidók gettóba
a szovjet (nem hivatalos) nyomás. Az alap
zárásáról és a védhekoncepció az volt, hogy
tetlen holokausztról,
majd a németség kite- a német emberek felelepítéséről. Két borzal- lősek a második világmas, embertelen cse- háborúért, aztán szerettek volna nemzetlekvéssorozat, amely- államokat kialakítani.
nek következményei ki Azonban az sem volt
tudja, meddig érnek.”
elhanyagolható szempont, hogy a kitelepítettek vagyonára is számítottak,
és persze kellett a hely a visszatelepített magyarságnak
is. Itthon 1946. január 19-én kezdődtek meg a kitelepítések a budaörsi németek deportálásával. 1948-ig
közel 200 ezer embert űztek el hazájából, vagyonuktól megfosztva. Sopronban április 27-től május 16-ig
tartott a kitelepítés. Országszerte és így városunkból
is azokat küldték marhavagonokba, akik az 1941-es
népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy német
anyanyelvűnek vallották magukat. A soproni németség
már évszázadok óta élt itt, a kutatások szerint a XIII. századtól. Nem számított az 1921-es népszavazáskor tanúsított hűsége sem. Krisch András történésztől tudjuk,
hogy a város akkor 32 ezres lakosságának több mint
20 százalékát telepítették ki. A felejthetetlen tragédiában némi „szerencse”, hogy a soproniakat Németország nyugati felébe szállították – többségüket Bad
Wimpfenbe és környékére –, így az akkori NSZK-ban
(Német Szövetségi Köztársaság) az első évek keservei
után tisztes polgárai lehettek országuknak, bár a szívükön ejtett sebeket sohasem lehetett begyógyítani.
Sopron, ha nehezen is, de túlélte, hogy német és zsidó polgárait elűzték házaikból, de sokan vallják, hogy
a borvidék máig sem heverte ki igazán, hogy a szőlők
és a borospincék többnyire hozzá nem értő kezekbe
kerültek. A város az idén április 23-án a bánfalvi evangélikus templomban emlékezett meg a németek kitelepítéséről. Jóvátenni nem tudjuk a jóvátehetetlent, de
emlékezni, már csak a jövőnk érdekében is, kötelező.
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Október végére az egyetemi épületeket és a nővérszállót is felújítják

Napelemes intézmények
Jelentős, a környezet védelmét nagyban szolgáló fejlesztések kezdődhetnek el a Soproni
Egyetemen és
a gyógyközpontban.
Újabb lépés a zöld
egyetem felé
A Soproni Egyetem mintegy 235
millió forint értékű vissza nem
térítendő támogatást nyert el.
Ennek keretében az év végéig
az intézmény hét épületére telepítenek napelemes rendszert.
– A technológiának köszönhetően saját magunk termeljük meg a felhasznált energia
jelentős részét, ez pedig komoly
megtakarításokat eredményez
az éves üzemeltetési és rezsiköltségeinkben – mondta el
Csizmadia Zoltán, a beruházás
szakmai vezetője. – Így kevesebb fosszilis energiahordozót
fogyasztunk, ezzel pedig hozzájárulunk egyetemünk „ökológiai
lábnyomának” csökkentéséhez.
A fejlesztés emellett jelentősen
mérsékli az intézmény széndioxid-kibocsátását is: a tervezett
329 tonna szén-dioxiddal egyen-

›

Napelemes rendszert építenek ki a gyógyközpont nővérszállóján (b) és az egyetem hét épületén,
köztük a Baross utcai kollégiumon is (j) FOTÓK: NÉMETH PÉTER
értékű kibocsátás-csökkenés
egy ezerfős település éves széndioxid-termelésével egyenlő
mennyiségű terheléstől mentesíti környezetét.
A fejlesztés kiterjed a BajcsyZsilinszky utcai Campus terüle
tén található kutatólaboratóriumi épületre és a régi kollégiumra, a Baross utcában lévő
kollégium épületére, a közgaz
daságtudományi karra, az Erzsébet-kert melletti P épületre, de
új rendszerrel szerelik fel a Le-

RÖVIDEN

Szemétgyűjtés a Jereván-lakótelepen
A Jereván-lakótelep részönkormányzata idén is megszervezte a szemétszedési akcióját. A lakótelepen működő GYSEV Sopron BMX Sportegyesület tagsága szülőkkel és szimpatizánsokkal együtt vállalta, hogy összeszedi a közterületen található hulladékot.

Permetezik a fákat
A Sopron Holding Zrt. április 26-án és 27-én, csütörtökön és pénteken este tíz óra után ismét elvégzi a közterületi vadgesztenyefák és platánfák permetezését. A holding ezúton is kéri a lakosság aktív közreműködését, hogy
a vadgesztenyés és platános utcákban ne a fák alá parkoljanak. Eső esetén május 2–3-án lesz a permetezés.

winszky Anna Gyakorló Óvoda
és az Aranykapu Gyakorló Óvoda
épületét is.

Megújul a nővérszálló
A Széchenyi 2020 program keretében 83 millió forint vissza nem
térítendő támogatásból újul
meg a Soproni Gyógyközpont
nővérszállója. Az energetikai felújítással nemcsak a fűtés lesz
korszerűbb és költséghatékonyabb, hanem javul az épületben lakók komfortérzete is.

A 1980-as években épült nő
vérszállóban 46 lakóegység található, amely a kórház alkalmazásában álló orvos és szakdolgozó
munkatársak részére biztosít
kedvezményes elhelyezést.
Az 1990-ben történt tetőtéri
bővítésen és kisebb állagmegőrző javításokon kívül átfogó felújításra 2017-ig nem nyílt lehetőség. Szigetelik a falakat és a tetőt,
valamint kicserélik az elavult
nyílászárókat is. Mindezek mellett a napelemes rendszert is

kiépítik. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásnak mérséklésével így
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez is.
A munkálatok a tervek szerint
októberben fejeződnek be.
Az intézmény Győri úti székhelyén napelemes kiserőművet
is felállítanak, amelynek üzemeltetése éves szinten mintegy
8,5százalékos energia megtakarítást eredményez. A beruházás
248 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Már tart a lomtalanítás
HORVÁTH FERENC

December végéig 32 helyszínen
gyűjtik a hulladékot Sopron közigazgatási területén. A 30 köbméteres konténerekbe 3 napig
lehet hordani a feleslegessé vált
holmikat. Amennyiben megtelnek, újakat helyeznek ki.
Az önkormányzat megrendelésére ebben az évben is lesz,
illetve már van is lehetősége
a lakosságnak a lomtalanításra.

Az év végéig tartó folyamat már
elkezdődött – tájékoztatta a Soproni Téma szerkesztőségét Mágel
Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke. Megtudtuk, Balftól
Brennbergbányáig – a város közigazgatási területén – 32 helyszínre helyeznek ki 30 köbméteres konténereket. Minden héten
három napig (kedden, szerdán és
csütörtökön) lehet lomtalanítani
más és más körzetben. Az adott
hulladékgyűjtési pontról az előző

hétvégén szórólapokon értesítik
a környező utcákban élőket.
A városfejlesztési bizottság
elnöke elmondta, a konténerekbe
nem szabad veszélyes hulladékot
és törmeléket tenni, viszont az
elektromos hulladékot a konténer mellé lehet helyezni. Júliusban, a nagy nyári szabadságolásokra tekintettel, szünetel majd
a lomtalanítás, de augusztustól
folytatódik. A polgárőrség a gyűjtési pontokat kiemelten figyeli.

2017. április 26.

Hatékonyan
válogassuk
a szemetet!
A tejes és gyümölcsleves
kartondobozokat Veszp
rémben, Pakson, Székes
fehérváron, Kecskeméten
és Monoron szelektálj a
a leghatékonyabban a lakosság – derült ki a legfrissebb összesítésből. Budapesten a legtöbb, évente mintegy 750 tonnányi
italos kartont gyűjtenek
szelektíven a lakosok, ezzel ők a középmezőnybe
tartoznak abban a rangsorban, amely egy lakosra
vetítve vizsgálja a szelektíven gyűjtött és újrahasznosítandó italkarton-csomagolás mennyiségét.
Ha minden magyar lakos
olyan hatékonyan szelektálna, mint a veszprémiek,
egy éven belül megduplázható lenne az újrahasznosított italos kartondobozok
mennyisége – és nem mellékesen 38.000 fát mentenénk meg a kivágástól.
A magyar lakosság átlagosan 60 darab tejes és gyümölcsleves italos kartont
használ el egy év alatt.
A hulladékká vált italos kartondobozok szelektív gyűjtésében továbbra sem jeleskedünk: 78–80 százaléka még mindig a lerakókon
végzi, és csupán 20–22
százalékát hasznosíthatják
újra annak ellenére, hogy
a szelektív hulladékgyűjtés valamilyen formája ma
már 10-ből 7 lakos számára
hozzáférhető. Emiatt évente mintegy 12.600 tonna,
azaz mintegy 420.000.000
darab italos kartondoboz
megy veszendőbe ahelyett,
hogy újrahasznosításra kerülne és a környezet védelmét szolgálná. Ha ezeket
a tejes és gyümölcsleves
dobozokat hosszabb élük
mentén egymás után helyeznénk, 318-szor érne el
a sor Győrtől Miskolcig.
(forrás: greenfo.hu)

Erdei
gyöngyköles
ANDRÁSSY PÉTER

Elekes Károly festőművész

Tunning
képek

Bérletezünk!

Zenés évad
2017/2018

Hyppolit, a lakáj • Zsugori • Táncrapszódia • Ha mi holtak feltámadunk
Ármány és szerelem • The Blues Brothers •
Csongor és Tünde • Dühöngő ifjúság • Buda halála • János vitéz • Csillagkutya
A pokoli puncspancs • Lúdas Matyi • Azördögbe!!!

Bérletmegújítás: 2017. május 2. – június 17.
Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00, hétfő szünnap

Sopron, Festőterem (Petőfi tér 8.)
2017. április 21. – május 14.
Jegyár: felnőtt: 700 Ft, diák: 500 Ft

Új bérletek is válthatók a szabadon lévő helyekre
a Pro Kultúra jegyirodájában.

JegyiroDA: 9400 Sopron, LiSZT F. u. 1.
TeL.: (99) 517 517 • JegyiroDA@prokuLTurA.Hu
www.FACeBook.CoM/prokuLTurA • www.prokuLTurA.Hu

Sorozatunkban a la
kóhelyünk közvetlen közelében élő
növények és állatok megismeréséhez,
védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
Közismert, hogy a világörökségi
védelmet elnyert (2001) Szárhalmi-erdő társulás- és fajgazdagsága európai összevetésben
is kiemelkedően értékes. Pusztai
és hegyvidéki növények élnek
itt egymás mellett; utóbbiakhoz sorolható az erdei gyöngyköles is. Tudományos neve: Bug

lossoides purpurocaerulea, az
Alpokban 1200 méterig virít.
Az érdeslevelűek családjába
tartozó évelő növény jobb megismeréséhez többször kell hozzá
visszatérnünk, közel hajolnunk.
Húsz–negyven centiméter
magas, felálló szárú növény, levelei lándzsásak, hegyesek, durva
szőrűek. Tölcséres virágának
tíz–tizenöt milliméteres nagyságú pártái a virágzáskor (április–május) bíborpirosak, később
égszínkékek. Termésmakkocskái
porcelánfehérek, amelyek a kö
vetkező évig a száron maradnak. Mészkedvelő, a száraz tölgyesekben, bokorerdők, erdőszegélyek humuszban gazdag
talaját kedveli.

2017. április 26.

Kultúra, művészetek
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„Alkotok is,
meg nem is” Tízezren a fesztiválon
Véget ért a Soproni Tavaszi Napok programsorozata

Tunning képek címmel
Elekes Károly Munkácsy-díjas festő-, szobrász- és grafikusművésznek, a Magyar
Művészeti Akadémia
tagjának nyílt kiállítása a Festőteremben.
Rendhagyó és meghökkentő – két
szóval így lehetne jellemezni Elekes Károly alkotásait. A Munkácsy-díjas művész úgy gondolja,
hogy túl sok műtárgy készül,
ezért egyfajta sztrájkot hirdetett,
és régi, kidobásra vagy eladásra
ítélt, adott esetben rossz minőségű festményekből újat alkot.
– Jó néhány évvel ezelőtt
egy autó kerekének támasztva
szétszabdalt festményre lettem figyelmes – mesélte Elekes
Károly. – Egy egészen szépen

megfestett kép volt, nem értettem, hogy miért történhetett
meg ez a brutalitás, ezért arra
gondoltam, hogy restauráltatom, de sajnos olyan mértékben
roncsolódott, hogy sok mindent
nem lehetett vele kezdeni, még
szakszerű munka után is ott ma
radt a képen a hasadásrendszer
nyoma. Ez a nyom, ami egy geometrikus szerkezet volt, adta
az ötletet, hogy magam több
műtárgyat nem hozok létre,
hanem újrahasznosító művész
leszek, feltupírozok, felpörgetek,
vagy ahogy e kiállítás címe is
sugallja: tuningolok erre kiválasztott képeket. Így alkotok is,
meg nem is, művész is vagyok,
meg nem is.
A székelykeresztúri születésű,
Budapesten élő művész tárlata
május 14-ig, hétfő kivételével
minden nap 10 és 18 óra között
tekinthető meg a Festőteremben.

Elekes Károly a Gerber házai című képe előtt
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Az Anna and the Barbies akusztikus koncertet adott a Liszt-központban, a harmadik WAMP designvásáron
pedig ismét egyedi termékeket kínáltak. Ide közel hatszázan látogattak el. FOTÓK: TORMA SÁNDOR

Koncertek, kiállítások, színházi előadások és rendhagyó programok is szerepeltek a márciustól április közepéig tartó tavaszi napok kínálatában. A Pro Kultúra Sopron
a Liszt-központban, a Munkácsy-teremben és a Petőfi Színházban tizennégyféle programra várta a közönséget.
A kulturális fesztivál az Orlai
Produkció Száll a kakukk fészkére című színházi előadásával
ért véget április 16-án. A telt ház
előtt bemutatott darabban Péter
fy Bori és Szabó Kimmel Tamás
alakította a főszerepet. Szintén
a színházban láthatta a közönség az Orlai Produkció Várj, míg
sötét lesz című előadását és
a soproni teátrum My Fair Lady
című musicaljének bemutatóját. Utóbbi májusban is műsoron

A „Tóth Antal kardvívó emlékverseny”-en húszan indultak, köztük
volt Dieter Gross is Kemptenből.
Az első helyezést dr. Gasztonyi
Károly szerezte meg hét győzelemmel, míg a második helyen
hármas holtverseny alakult ki
Bauer Ferenc, Kosztka László
és Nagy Tamás között. Nagykanizsán rendezték meg a körzeti felnőtt egyéni vívóbajnokságot. Kardvívásban négy soproni jutott a legjobb tizenkettő
közé, közülük Horváth A. ötödik,
Bolodár Zoltán pedig hatodik lett.
(Soproni Hírlap)

Koch Éva ezüstérme
Mivel Magyarországon nincs
alpesi sízésre alkalmas hó, a szö
vetség az ausztriai Ramsauban
(Dachstein Gebiet) rendezte meg
az idei alpesi sí országos bajnokságot. A hölgyek óriás műlesikló versenyében (két futamot
bonyolítottak le) a győztes Rácz
Ofélia (a Kékesi Sas versenyzője) mögött a SMAFC üdvöskéje, Koch Éva végzett a második helyen. Koch Éva az ifjúsági
bajnokságon óriás műlesiklásban a harmadik, műlesiklásban
második és alpesi összetettben
is második lett. Koch Péter az ifi
fiúk óriás műlesiklásában harmadik lett. A SMAFC ifi fiú csa-

pata az ötödik helyen fejezte be
a versenyt. (Soproni Hírlap)

1967
Esernyő és babajavító
részlegünk megnyitott
A szakmába vágó mindennemű
ernyőjavítási munkát (áthúzást, fogantyúcserét, síncserét, stb.) vállalunk. Játékbabák
felújítását, javítását (hajazás,
láb-, kar-, szemcsere, stb.) ga
ranciával vidékre is vállaljuk.
ERNYŐ ÉS BABAJAVÍTÓ SZOLGÁLAT, Sopron, Lenin körút 27.
(hirdetés a Kisalföldben)

Szép soproni vívósiker
Vasárnap Sopronban rendezték
meg az országos III. osztályú női
és férfi tőrvívóversenyt. Megyénket a Győri ETO, a SMAFC és az
SVSE tőrvívói képviselték. A férfi
tőrözők versenyét, 32 induló
közül, a Soproni VSE kiváló ví
vója, Holl Imre nyerte meg nyolc
győzelemmel, míg a második
helyen Erős Péter (SMAFC) végzett hat győzelemmel, a bronzérmet pedig Horváth Zoltán
(SMAFC) nyakába akasztották,
aki négy győzelmet szerzett.
(Kisalföld)

1917
Búcsúznak a színészek
Holnap utoljára gyújtják föl
a lámpákat a magyar szín-

hattak az érdeklődők Katus Attila
aerobikedzővel és Lakatos Márk
stylisttal, a gyerekeknek a Hahó
együttes zenélt, az Anna and
the Barbies pedig ritkán hallható akusztikus koncertet adott
a Liszt-központban.
A helyi alkotók, tehetségek be
mutatása is fontos része a fesz
tiválnak, idén Borsodi Zsuzsa
keramikusművész életműkiál
lítása, valamint a soproni zeneiskola növendékeinek Horváth
József-emlékhangversenye szerepelt a kínálatban.
A Soproni Tavaszi Napokat
1983 óta minden évben megrendezi a Pro Kultúra azzal a céllal,
hogy a tavaszi szezonban koncentráltan kínáljon színházi,
zenei és képzőművészeti programokat a városban.

Nemzeti Sírkert – Sopron

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1992
Hírek a vívópástokról

marad, és a nagy érdeklődésre
való tekintettel május 19-én és
20-án bérleten kívüli előadásban
is látható lesz.
A Liszt-központban kétszer is
telt ház előtt mutatta be legújabb
estjét Bödőcs Tibor, és minden
jegy elkelt a Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar, valamint
a Fidelissima Vegyeskar közös
hangversenyére is. A koncerten
Händel Messiás című művéből
hallhatott részleteket a közön-

ség, a műsort pedig egy látványos dekoráció tette feledhetetlenebbé: a koncertterem mennyezetét ezer papírmadár díszítette,
a hófehér madárraj a húsvéti örömöt szimbolizálta.
Szintén a Liszt-központ adott
helyet az első soproni drón és
robotika show-nak, mely két na
pon át várta a látogatókat látványos bemutatókkal és a jövő
technológiáiról szóló előadásokkal. A programra kétezren érkeztek. Harmadik alkalommal látogatott Sopronba a WAMP design
vásár, ahol egyedi termékek
kínálata várta az érdeklődőket.
A vásárra közel hatszázan látogattak el. A tavaszi napok keretében további neves előadók, közszereplők érkeztek Sopronba:
rendhagyó programon találkoz

MUNKATÁRSUNKTÓL

házban, kiköltözködik ugyanis
belőle a magyar múzsa, hogy
helyet adjon a németnek. Nem
hosszú időre, csak egy-két hétre,
ugyanis csak vendégül látjuk
a németeket, úgy, mint ahogy
ők láttak vendégül bennünket
Bécsben, mint ahogy szívesen
látják őket Budapesten is. A mieink útra kelnek, sok forró estének sok színes emlékét őrizve
meg szívükben, hogy másutt
hirdessék a gyönyörű magyar
szót, hogy másutt terjesszék
a kultúrát. Az Isten vezérelje
őket és siessenek mielőbb vis�sza Sopronba, ahol immár otthonra lelt a magyar színészet.
Szeretettel várjuk őket HAZA!
(Soproni Napló)

Matulay ezüstje
Matulay József paprikakereskedő, aki azóta már néhaivá
vált, mert szívbaja megölte,
tudvalevőleg nagy mohósággal gyűjtötte az ezüstöt, a koronákat, két- és ötkoronásokat
és azokat raktáraiban elásta.
Az így elásott és feltárt ezüstből 1280 korona értékűt a mai
napig a rendőrség őrzött. Ma
beszállította az árvapénztárba
Matulay gyermekei számára.
(Soproni Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Mind témaválasztásában, mind feldolgozási
módjában országosan is egyedülálló könyvet mutatnak be április 28-án, pénteken délelőtt tíz órától a városházán. A soproni Lions
Club szervezésének köszönhetően jelenik
meg a Nemzeti Sírkert – Sopron című kötet.
– A műben negyvenhárom, a városhoz sok szállal kötődő, illetve
Sopronban jelentőset alkotó
szem ély portréját rajzolták
meg a felkért szerzők – mondta
el a Soproni Témának Vörös
Ákos, a Lions Club soros elnöke,
a könyv szerkesztője. – A kiadvány jól illeszkedik az alapító
Lions club százéves jubileumi
rendezvénysorozatába. Ezt megünnepelve márciusban a Pendelyes táncegyüttes lépett fel a gá
laestünkön, most pedig kiadhattuk a könyvet. Az ötlet egyébként
két évvel ezelőtt merült fel, amikor is a Nemzeti Örökség Intézete
felkérte a magyarországi klubokat, hogy fogják össze a sírkertek-

kel kapcsolatos teendőket. A két
gondolat most ért egybe. A Kossuth kiadónak köszönhetően
ezer példány bekerül az országos terjesztésbe, a további ezer
darabot Sopronba és a környező
településekre juttatunk el.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, az impozáns kötetben
negyvenhárom, a három városi
– az evangélikus, a Szent Mihályés a bánfalvi hősi – temetőben
nyugvó személy életútja szerepel. A munkát az teszi igazán
különlegessé, hogy az életrajzokat az adott emberről a leszármazottaik vagy hozzájuk közelállók írták.
A pénteki könyvbemutatón
részt vesz dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere mellett Si
mon Zoltán, a Lions Clubok
Magyarországi Szövetsége Kormányzója is.

A NEMZETI SÍRKERTRŐL
A nemzeti sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
(NEKB) által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. A sírkert olyan virtuális jellegű, vagyis nem egy konkrét temetőhöz, illetve temetőrészhez köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe
a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. Országszerte több mint 5500 ilyen parcella található,
Sopronban pedig negyvenhárom sírhelyet tartanak nyilván.

Álmos legendája Pozsonyban
Bemutatják Pozsonyban, a ružinovi kultúrházban a Soproni Petőfi Színház Álmos legendája című táncművét április 26-án. A Magyar Intézetben tartott sajtótájékoztatón
Pataki András, a színház igazgatója hangsúlyozta, az előadásaikkal a felvidéki magyar
és a szlovák közönséget is szeretnék megszólítani. A következő évadban Moliére A fösvény című műve alapján Simai Kristóf, Katona Imre és Szarka Gyula által írt Zsugori című
zenés komédiát mutatják be a Komáromi

Jókai Színházzal közösen. Mindemellett pedig a Diótörő című táncjátékot is elhozzák
Komáromba.
A teátrummal kapcsolatos hír még, hogy
utoljára látható Sopronban A dzsungel könyve című musical június 5-én (hétfőn) délután
három és hét órakor a színházban. A második
előadás igazi különlegességet hordoz magában, ugyanis a közönség rendhagyó, sok
meglepetéssel fűszerezett, vidám darabtemetésnek lehet részese.
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Május 3-án Mosonmagyaróvár ellen javíthatnak soproni pályán

SVSE: tart a hazai nyeretlenség
PÁDER VILMOS

Tovább
tart az
SVSE labdarúgóinak sikertelensége
a hazai pályán. A Vác
FC elleni 0–0-s döntetlen és a gólszegény játék nem örvendeztette meg a hazai
közönséget…
Az eredménytelenség a Vác elleni
mérkőzésen bénítólag hatott a já
tékosokra, melynek köszönhetően már a hűséges szurkolói
mag is megfeleződött: szinte üresek voltak a stadion lelátói. A legkitartóbb drukkerek reményked
ve a hazai sikerben még váltottak
jegyet a hétvégi Vác elleni hazai

Habár több helyzetet dolgozott ki a hétvégi meccsen, mégsem tudott
a Vác FC csapata ellen győzni az SVSE FOTÓ: GODAVSZKY HELGA
mérkőzésre. A vasutas fiúk játéka
lassúnak bizonyult, a jobbnál
jobb helyzetekből még jobbat

akartak, a százszázalékos ziccereket pedig kihagyták. Mentségükre legyen mondva, hogy küz-

döttek, de a góllövés továbbra
sem megy Erdélyiéknek. A szakmai stáb többféle játékrendszert

kipróbált a siker érdekében, ám
eredménytelenül. Nagy meglepetésre a jobb oldali védő
Fazakas Gézát a 80. percben küldték pályára támadónak. A fanatikus játékos nagyon akart, űztehajtotta társait, mintha az élete
múlt volna ezen a találkozón;
végül majdnem gólt fejelt.
Az összességében küzdelmes
mérkőzésen a több helyzetet ki
dolgozó, de azokat elmulasztó
Sopron közelebb került a győzelemhez. A Vác fegyelmezett,
masszív csapat benyomását keltette, nem véletlenül áll a tabella
hatodik helyén.
A Káposztás utcában tovább
tart a hazai sikertelenség, javításra ismét idegenben lesz lehetőség: a hétvégén Zalaegerszegre
látogat a Supka-legénység. Sopronban május 3-án a megyei
rangadón, a Mosonmagyaróvár
ellen lehet javítani.

SKC: nem jutottak a nyolc közé
Kélt idegenbeli vereséggel folytatta szereplését az SKC a bajnoki középszakaszban. Ezzel biztossá vált, hogy az idei
évben nem juthat a legjobb nyolc közé.
Múlt héten Szegeden lépett pá
lyára a Soproni KC. Ahhoz, hogy
a nyolcba kerülés reménye fennmaradjon, mindenképp nyernie
kellett volna Dragan Alekszics

együttesének. Bár izgalmas volt
a végjáték, a győzelem végül
nem lett meg, a Szeged 4 ponttal volt jobb, a végeredmény:
Naturtex–SZTE–Szedeák – Sop-

roni KC, 78–74. A szegedi vereséget követően már tét nélküli
meccsen lépett pályára a csapat Kaposváron, hiszen matematikai esély sem maradt az
első nyolc közé jutásra. A kék–
fehér csapatok meccsén az elején Spica, később Myles játszott ponterősen, így szünetben
még messze nem dőlt el a találkozó (40–37).

Szünet után hamar tíz pontra
nőtt a hazaiak előnye, amelyet
tartani is tudtak. A meccs hajrájában Johnson és Default
lendült formába, az erőcsatár
kosarával két pontra csökkent
a különbség, a végén azonban
Mills ziccert hibázott, így a ha
zaiak örülhettek. A végeredmény: Kaposvár KK – Soproni
KC, 84–80.

– 10 nap alatt a negyedik
meccsünket játszottuk, emiatt
fáradtabban mozogtunk és tétje
sem volt. De végül sikerült egylabdás meccset játszani, sajnos
a kiélezett helyzetekben ismét
hibáztunk – összegzett Dragan
Alekszics.
Az SKC szombaton 16 órától
hazai pályán játszik a PVSK–
Pannonpower ellen.

Az SC Sopronból
az élvonalba
PÁDER VILMOS

17.05.03.

SZerda
19:00
LiSZt KöZPont
fellép a
budapest bár
zenekar

A hétvégén ismét
bebizonyosodott,
hogy a kemény,
kitartó, szorgalmas munkának
előbb-utóbb meglesz a gyümölcse.
A Lackner-iskola élesszemű testnevelő tanára, az SC Sopron
utánpótlás-egyesület szaktekin
télye, Sejber István pályafutása
során számtalan tehetséget fe
dezett fel, így az iskola és az SC
Sopron egykori növendékeit,

Varga Kevint és Molnár Márkot is. Kevin 14 évesen került
a szombathelyi Illés Akadémiára, majd 2–3 év alatt feltornázta
magát az első csapat keretébe.
Az elmúlt hétvégén Debrecenben Mészöly Géza, a Haladás
szakvezetője már a kispadon
számított rá.
A másik nagy tehetség, a ka
pus Molnár Márk ugyanazt az
utat járta be, mint társa, Kevin.
Sopronból, a Lackner-iskolából
az SC Sopronon át vezetett az
útja az Illés Akadémiáig.
Mindkét tehetségnek szurkol a soproni focirajongók né
pes tábora.

valamint
KeLeti andrÁS
frenk
FerenCZi GYörGY
rUtKai Bori
Mező MiSi
BeHUMi dÓri

Helyszín: Soproni Petőfi Színház (9400 Sopron, Petőfi tér 1.)
Jegyek kaphatók a Pro Kultúra Sopron jegyirodájában:
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., illetve a
Pro Kultúra honlapján: www.prokultura.jegy.hu
Jegyár: 4.500 Ft

Újabb világkupagyőzelem

2017. április 26.
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LELÁTÓ

Atlétika
Április 26.,
szerda 14 óra,
Anger réti sporttelep
Diákolimpia atlétika
pályabajnokság
többpróba, I. és IV.
korcsoport

Labdarúgás
Április 27.,
csütörtök 9 óra,
Anger réti sporttelep
Diákolimpia labdarúgás
III. korcsoport
megyei elődöntő
Május 3.,
szerda 18 óra,
városi stadion
Swietelsky – Soproni
VSE – Credobus
Mosonmagyaróvár

Röplabda
Április 27.,
csütörtök 11 óra,
Fáy-szakképző
Városi alapfokú fiú
V–VI. korcsoportos
tavaszi röplabdatorna

Teke
Április 29.,
szombat 14 óra,
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Elmax Vasas SE
Április 30.,
vasárnap 10 óra,
Győri úti tekepálya
Turris SE –
Lovászi Bányász

Sportmajális
Május 1., hétfő 9.30,
városi stadion
IX. Soproni Sportmajális – soproni és a város
környéki óvodák kupája, játékos labdarúgás,
ügyességi versenyek
Május 1. 10 óra,
Kismarton – Sopron
Európa-futás

Kosárlabda
Május 3., szerda 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – KTE
– Duna Aszfalt
Május 3. 18 óra,
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC –
Salgótarjáni KSE

Kispályás
labdarúgás
Május 3. és 5.,
szerda, péntek 18.15,
Halász Miklós
és tóparti sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

A soproni Poór
Brigitta tovább
remekel: ezúttal
a Cipruson meg
rendezett triatlon
világkupát nyerte
meg. Pihenésre
nem sok idő marad,
ugyanis az elitvi
adal április 30-án
Görögország fővá
rosában, Athén
ban folytatódik.
Brigitta számára
nagyon jól indul az
év, ugyanis febru
árban Máltán áll
hatott a dobogó
legfelső fokára
– ahogy erről
lapunkban már
beszámoltunk.

2017. április 26.

Megkezdődött
az aranycsata
Pénteken Sopronban folytató
dik a bajnoki címről döntő pá
rosmérkőzés a Szekszárd és az
Uniqa Sopron között. Sterbenz
László együttese az elődöntőben
magabiztosan lépett túl a győri
együttesen.
A Magyar Kupa-győzelem után
a bajnoki rájátszásban is ellenáll
hatatlanul menetelt a döntőig
az Uniqa Sopron. Fegyvernekyék
két sima győzelemmel jutottak
az elődöntőbe, ahol a bajnokság
egyik legerősebb csapata, a Győr
várt a soproni lányokra. Azonban
ez a párharc is csak két meccsig
tartott: az elsőn 80–53-ra nyert az
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Uniqa. A második, győri találkozón már az első negyedtől nagy
különbség alakult ki a két csapat
között, 65–83 lett a végeredmény.
– A terveink szerint alakult
a második mérkőzés, teljesítményünk alapján megérdemelten
vívhatunk ismét bajnoki döntőt. Nagyon várjuk a szekszárdiak elleni párharcot – mondta
a sikeres elődöntő után Sterbenz
László vezetőedző.
A bajnoki finálé első összecsapását lapzártánk után, kedden este Szekszárdon játszották.
A következő mérkőzést pénteken
18 órától rendezik Sopronban.
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A nevezési díjakkal Molnár Csaba családját támogatják

Kosaras emléktorna

A résztvevőknek és a támogatóknak köszönhetően a szervezők ismét jelentős összeggel támogatták
az SKC és a SMAFC elhunyt centerének családját FOTÓ: NÉMETH PÉTER
RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiválóan sikerült az idei évben
a Molnár Csaba-emléktorna.
A hatodik alkalommal megrendezett jótékonysági sporteseményen tizenegy csapat vett részt.
A bajnoki döntőig magabiztosan menetelt
az Uniqa, a fináléban az alapszakasz-győztes
Szekszárd lesz az ellenfél

Kosárlabda, baráti találkozások
és jótékonyság – idén is ezek je
gyében telt a Molnár Csaba-em
léktorna. A Novomatic-arénában
hatodik alkalommal megren-

dezett sporteseményen vasárnap reggel 8-tól kezdték a mér
kőzéseket. Wischy Péter szervező elmondta: ebben az évben
végül 11 csapat nevezett, a sop-

roni együttesek mellett a tragikus hirtelenséggel 2009-ben
elhunyt Molnár Csaba szülővárosából, Mosonmagyaróvárról,
valamint Jánossomorjáról is
érkeztek résztvevők.
– Olyan csapat is volt, amelynek tagjai jelezték, hogy nem jöttek össze elegen, viszont a nevezési díjat befizették – nyilatkozta
Wischy Péter. – Köszönet a résztvevőknek, az arénát üzemeltető
Raabersport Kft.-nek, hiszen térítésmentesen biztosították a ter-

met. Köszönet jár a városi sportfelügyeletnek is, akik a serlegeket
ajánlották fel, a megyei kosárlabda-szövetség pedig a játékvezetői költségeket állta, így ismét
jelentős összeggel támogathattuk Molnár Csaba családját.
Az emléktornát végül az
MCS14 nevű csapat nyerte, mö
göttük a Holzhand együttese
végzett, a megosztott harmadik
helyet pedig a Barátok, valamint
az All Star Bowling kosarasai szerezték meg.

Fiatalok mélyvízben
PROGRAM

2017

Elthon John - Tim Rice

AIDA (musical)

Soproni Petőfi Színház

06. 15-16-17-18.
06. 30.-07. 01.

A MUZSIKA HANGJA

06. 23-24-25.

07. 07-08.

Kassai Állami Opera

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

A 17–24. helyért folytatott rájátszás mérkőzéseivel zárja az idei évet a SMAFC–
NYME férfi kosárlabdacsapata. Meszlényi
Róbert vezetőedző szerint tapasztalatszerzésre szolgált ez az év, amelyben nem elsősorban az eredményesség volt a fő cél.
Az NB I. B csoportjában az idei
évben nem lesz kieső, mert
átszervezik a pontvadászatot.
Meszlényi Róbert elmondta:
gyakorlatilag tét nélküli mec�cseket játszik a SMAFC–NYME
együttese az alsóházi rájátszásban, hiszen jövőre két 14 csapatos csoport lesz az NB I. B-ben.
Az egyetemi csapatot helyezése

alapján a gyengébb csoportba
sorolják majd.
– Idén eleve az volt a célunk,
hogy a fiatal játékosokat bedobjuk a mélyvízbe, szokják a felnőtt bajnokság színvonalát. Ez
maximálisan sikerült, hiszen
6 olyan kosarasunk kapott meghatározó szerepet, akik 1999ben vagy 2000-ben születtek

– mondta Meszlényi Róbert.
– Nyilván a fiatalítás az eredményesség rovására ment, de
szerencsére attól nem kell tartanunk, hogy kiesünk a B csoportból. A srácok nagyon sokat
tanultak, tapasztalatot szereztek
és megfeleltek az elvárásoknak.
A vezetőedző hozzátette: gyakorlatilag valódi center nélkül
játszották végig a szezont, ez
pedig nagyban rányomta bélyegét a szereplésükre. A további
mérk őzéseken szeretnének
minél több győzelmet elérni,
ez esetben még egy helyet tudnak javítani a tabellán elfoglalt
pozíciójukon.

HERNÁDI PONT

CIGÁNYPRÍMÁS

Játékszín

MÁGNÁS MISKA

07. 14.

MACSKÁK

08. 11-12.

08. 20.

ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

08. 25-26.

Madách Színház

07. 15.

CSOPORTTERÁPIA

08. 27.

Madách Színház

07. 16.

07. 21-22.

Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes

A SZŐKE CIKLON

08. 04-05.

FERGETEGES

Orlai Produkció

UDVAROS DOROTTYA

ABIGÉL

07. 09.

Orlai Produkció

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

ExperiDance Production

Budapesti Operettszínház

Queen-show

A SMAFC–NYME megőrizte B csoportos tagságát, a fiatalok pedig rengeteg
tapasztalatot szereztek FOTÓ: NÉMETH PÉTER

07. 28-29-30.

Budapesti Operettszínház

Pesti Magyar Színház

NABUCCO

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA

DEMJÉN ÚJRA!
SUGAR | VAN, AKI
FORRÓN SZERETI

09. 02.

09. 08-09.

Pesti Magyar Színház

07. 23.

Információ és jegyvásárlás:
Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: +36-99-517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu • www.barlangszinhaz.hu
valamint a Kőfejtő pénztárában (nyitvatartási időben)
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A vetélkedő nyertesei cukorból készült Oscar-szobrot is kaptak

Oscar-díjas filmek a Csapón

A filmes vetélkedő döntőjén nyolc háromfős csapat vett részt, ők interaktív
feladatokat oldottak meg FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

A film olyan művészeti ág, amely a mai ember
műveltségéből nem hiányozhat: ezért is tartják fontosnak a Széchenyi-gimnázium tanárai,
hogy megismertessék a fiatalokkal a mozgókép világát – a Csapó keretein belül is.

Tavaly magyar, idén Oscar-díjas
alkotásokról szólt a Csapó filmes vetélkedő, melyre ezúttal
22 csapat nevezett. A versengést
a Széchenyi-gimnázium három
tanára, Kovácsné Bella Irén, Ku
rányi Éva és Szentpáli Ágnes
szervezte; a döntőt a múlt hét

végén tartották. – Öt éve rendeztük meg először a SzéPet Színházismereti Vetélkedőt, ennek
az utódja lett a Csapó – meséli
Szentpáli Ágnes. – Az már az első
években látszott, hogy a megmérettetés megmozgatja az embereket: nemcsak középiskolások
versengenek, hanem felnőtt csapatok is, de idén például a győri
Révay diákjai is neveztek. Részt
vettek a vetélkedőn a Berzsenyi,
az Eötvös és természetesen a Széchenyi tanulói is.
Először öt online-fordulón
mérték össze a tudásukat a fiatalok, közülük a legjobb nyolc
csapat jutott a döntőbe. Itt például improvizáció segítségével
kellett tudósítani az Oscar-díj
átadását (egy néma bejátszás
alapján), de volt activity, „Ki
vagyok én?” interaktív kvízjáték és dalszerző feladat is.
– A csapatok nagyon felkészültek voltak – folytatja Szentpáli
Ágnes. – Azért tartottuk fontosnak, hogy filmekkel foglalkozzunk, mert ez egy olyan művé-

szeti ág, amely a mai ember mű
veltségéből nem hiányozhat,
mégis nehéz tájékozottnak lenni
benne, hiszen gyorsan változik.
A döntősök értékes jutalmakat kaptak – mindkét kategória
győztesei átvehetettek egy-egy
cukorból készült Oscar-szobrot
és egy egynapos belépőt a VOLT-
ra, ezen kívül kiosztottak mozijegyeket, hangfalakat, fülhallgatókat is.
A CSAPÓ EREDMÉNYEI:
Felnőtt kategória:
1. Filmkarc
2. NAGy-Ok
3. Fiatal sasok újratöltve
Diákok:
1. The Nice Guys
(Révay-gimnázium)
2. holtverseny:
Oikos és Piteles csapatok
(Széchenyi-gimnázium),
4. Lords House
(Eötvös-iskola),
5. Filmfalók
(Eötvös-iskola)

A hét mottója:
„Keveset beszélj,
fiam, vagy semmit.
Ha valamit
elhallgatsz, amit el
kellene mondani,
azt még mindig
elmondhatod, de ha
valamit elmondasz,
amit el kellett
volna hallgatnod,
azon többé nem
segíthetsz.”
Mikszáth Kálmán
magyar író, újságíró,
szerkesztő, országgyűlési
képviselő

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyője

Egyetemfoglaló középiskolásoknak
A Soproni Egyetem Lámfalussy
Sándor Közgazdaságtudományi
Kara csütörtökön ötödször rendezte meg az Egyetemfoglaló
elnevezésű játékos, gazdasági
témájú vetélkedőjét középiskolás csapatok részére.
A vetélkedőt nagy érdeklődés
kísérte, 12 oktatási intézményből 16 csapattal 80 diák érkezett Csornáról, Fertődről, Pápáról, Győrből, Szombathelyről és
Sopronból.
A mostani vetélkedő középpontjában egy szálloda egyéves üzemeltetése állt, amelyhez többkörös feladatok kapcsolódtak. A több fordulóból álló,

közgazdasági ismereteket és kre
ativitást is igénylő versenyszá
mokat ügyesen oldották meg
a résztvevők. A megmérettetés jó hangulatban telt, a kreatív feladatokra ötletes válaszokat adtak a résztvevő diákok.
A napot egy közös pizzázással
és az előre elkészített bemutatkozó videók megtekintésével
zárták a résztvevők.
– Minden csapat értékes nyereményekkel térhetett haza, ez
úton is gratulálunk nekik és a fel
készítő tanároknak. Visszavárjuk
őket! – mondta el a rendezvény
zárásaként dr. Szóka Károly egyetemi docens, főszervező.

Támogassuk tovább a kárpátaljai
Csongor települést!
A hűség és a szabadság városa, Sopron, immáron két esztendeje vállal mentori, patrónusi feladatot, hogy segítse a
kárpátaljai Csongor településen élő magyarokat.
Sajnos, minden segítség ellenére Csongor lakosai, határon túli magyar honfitársaink, továbbra is nehéz helyzetben élnek.
Ezért a településen élő gyerekek életkörülményeinek javítására, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyűjtést szervez a csongori iskola gyermekétkezdéjének felújítására.
Szeretnénk kérni a soproni polgárokat, hogy csatlakozzanak az önkormányzati kezdeményezéshez és támogassák
a felújítást.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a
11600006-00000000-63368046 (Erste Bank)
számú számlaszámra 2017. május 31-ig
várja a pénzbeli adományokat.
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel
a következő szöveget:
Adomány Csongor település patronálására.
Fogjunk össze ismét, jelezve, hogy
Sopronra számíthat a nemzet!
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

A vetélkedőn részt vevő csapatok feladata egy szálloda üzemeltetése volt

Füzetfirka-kiállítás a Handlerben
A Handler szakképző iskola 9.M osztályának ötleteiből nyílt meg a „Füzetfirka-kiállítás” múlt héten az intézményben. A tantervi
változásoknak megfelelően a 2016/2017-es
tanévtől kezdődően a képzőművészeti képzéshez a projektmenedzsment tantárgy keretein belül a kiállításszervezés is hozzátartozik. Az elméleti órákon a tanulók a szervezési folyamatokat ismerik meg, melyeket
aztán a gyakorlatokon valósítanak meg, majd

az elméleti ismeretek alapján a kivitelezett
munkát értékelik.
A tanév elejétől megkezdett tevékenység
eredményét a tanulók – tanári korrekcióval – maguk tervezik, gyűjtik és kivitelezik.
Így valósult meg a 9.M osztály „Füzetfirkakiállítása”, amelynek látogatóit, elsősorban
a diákokat arra kérik a kiállító kilencedikesek, hogy írják le véleményüket, ezzel is segítve a végső értékelést.

Föld napja
a Széchenyiben

Mozgalmas és szí
nes Föld napi ren
dezvényt tartottak
az elmúlt pénteken
a Széchenyi-gimnázi
umban. A programo
kon az iskola mind
a 22 osztályának
az összes, azaz több
mint hatszáz diákja
részt vett. Az idei
esemény központi
témájának a városok
jövőjét, kihívásait
– fókuszban Sopron
nal – választották.
Az értékes előadá
sok mellett volt Föld
napi interaktív kvíz,
továbbá a diákok
munkáiból kiállítás
is nyílt.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

›

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Mikszáth Kálmán kisregénye egy részletesen
kidolgozott anekdota köré épül: miszerint
a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett nevelt
fiára akarja hagyni. Az
esernyő nyelébe rejtett
kincs ugyan eltűnik, ám
a mű mégis boldogsággal zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem.

Ez történt
Sopronban
250 évvel ezelőtt, 1767-ben
jelent meg a soproni Siess
nyomdában Severini János (1716–1789) selmecbányai evangélikus gimnáziumi rektor Commentatio
historica de veteribus incolis
Hungraiae Cis-Danubiae
című történtei munkája.
Forrás: http://nektar.oszk.hu.
100 évvel ezelőtt, 1917. április 14-én született Sopronban Varjassy Károly főhadnagy, a 42. gyalogezred századparancsnoka.
1944. március 29-én tűnt
el a galíciai hadszíntéren.
Forrás: Bene János Níri bakák
a Donnál, Nyíregyháza 2009.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Közel fél évezredesek a Bruckner család soproni gyökerei

A SZÍV

Szívünk (latinul: cor, cordis)
keringésünk irányító motorja. Ha a motor leáll, a keringés összeomlik, és ha mintegy 5 percen belül nem sikerül pótolni a szívműködést
– hatékony újraélesztéssel
–, agyunk végérvényesen
károsodik, azaz visszafordíthatatlanul meghalunk.
A szív speciális izomzat (szívizomzat) alkotta izomtömlő.
Önműködően, de az akaratunktól független, úgynevezett vegetatív idegrendszer,
és hormonális hatások által
befolyásoltan, ritmikus ös�szehúzódásra és elernye-

›

désre képes. Az izomterületek meghatározott sorrendiségű összehúzódását a szív
elektromos vezérlő (ingerképző) és vezető rendszere
hangolja össze.
A vér egyenirányítását a szívüregekben (pitvar–kamra)
azokat ezáltal el is választó vitorlás és a szívből kivezető nagy ütőerek kezdetében ülő úgynevezett tasakos billentyűk mechanikus,
nyomásviszonyok irányította
felnyílása és záródása végzi.
Vigyázzon a szívére!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA
ÁPRILIS 26. – MÁJUS 2.

Április 26.,
szerda

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Április 27.,
csütörtök

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Április 28.,
péntek

Erzsébet gyógyszertár
Győri u.15.

99/311–254

Április 29.,
szombat

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Április 30.,
vasárnap

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Május 1.,
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Május 2.,
kedd

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

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

A büszke poncichter
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk égető 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. A Bruckner
család története sorsfordulókon, tragédiákon, a kitelepítésen keresztül vezetett…
Nemcsak soproniként, de poncichterként is tősgyökeresnek
mondhatja magát Bruckner
Nándor – vagy ahogy őt Sopronban borozója kapcsán sokan
nevezik, az „órás Bruckner”,
aki keresztapja után eredetileg
a Ferdinánd nevet kapta, ezért
egy időben volt, aki Ferinek,
más pedig Nándinak szólította.
Annak idején Mende Gusztáv
– aki az osztályfőnöke volt az
ipariskolában, ahol a vasesztergályos szakmát is kitanulta – csak
poncichternek szólította. Mint
mondja, büszke volt erre a számára kitüntető titulusra, mint
ahogy büszke a sok esetben tragikus sorsú őseire is.
– A Bruckner családnév, esetenként Pruckher vagy Pruckh
ler írásmódban, ha nem is gyakori, de elterjedt volt Sopronban az elmúlt évszázadokban
– kezdte családja történetét a tá
volabbi ősöknél Bruckner Nándor. – A család levéltári adatai
egészen a 16. századig nyúlnak
vissza, amelyek szerint Bruckner
János „brotsitzer” (aki nem süti,
hanem csak árulja a kenyeret
– szerk.) 1594-ben nyerte el a polgárjogot, és nejével, Dorottyával
házat is vásárolt a Rózsa utcában. Családunk több kalandos
sorsú őse is a János nevet viselte,
egy másikuk 1682-ben lett sop-

Keresztrejtvény

roni polgár, majd rá egy évre
a tatárok elfogták, és csak hos�szú rabság után szabadult.
– Míg a távoli ősök jellemzően
iparosok, addig a nagyapám és
annak a szülei már jómódú gazdapolgárok voltak, akik mindent tudtak a szőlőről és a borról. Mátyás nagyapámék a Rákóczi utca 30-ban éltek, még én is
ott születtem. Virágzó gazdaságuk volt, a pince tele volt borral,
majd jött 1946-ban a kitelepítés.
Az addigra megözvegyült nagyapa néhány hónap után azonban hazaszökött Ballendorfból,
de mivel mindenét elvették,
a házába sem mehetett vis�sza, nálunk húzta meg magát.
Mindez annyira megviselte, hogy
hamarosan öngyilkos lett. Tragédiák sora történt ekkor Sopronban, családunk jó barátja,
Pfandler Miska bácsi még azelőtt
véget vetett az életének, mielőtt
kivitték volna az állomásra…
– mesélte Bruckner Nándor, aki

Bruckner Nándor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
gyerekként szemtanúja volt az
állomáson, amikor a kitelepítettekkel az utolsó szerelvény is
kigördült. A család sokadszor is
fölállt a megpróbáltatásokból,

azonban hosszú és küzdelmes
volt az út, míg eljutottak odáig,
hogy idén a Bruckner Borászat
2015-ös évjáratú Nüansz kékfrankosa lett Sopron város bora.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1936-ban született Sopronban. Édesapja gazdálkodott,
édesanyja pedig a kor szokásainak megfelelően a háztartást vezette,
és természetesen minden egyéb munkából is kivette a részét. Felesége
rövid ideig az öntödében dolgozott, majd a hetvenes években megnyílt
családi borozóban tevékenykedett. A családi hagyományt folytatva mindkét
gyermeke szőlészettel–borászattal foglalkozik, Karolinának saját borozója
van az Újteleki utcában, Nándor pedig egy neves burgenlandi cég főborásza.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 3-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széchenyi
Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Az április 12-i rejtvényünk megfejtése Edith és Marlene, szerencsés megfejtőnk: Bakonyi Károlyné, Sopron, Jegenye
sor 6. 225 évvel ezelőtt, 1792. április 30-án a líceumi Magyar Társaság tagjai a város színházában előadták diáktársuk,
Lakos János tragédiáját. Ez volt az első magyar nyelvű színielőadás Sopronban. A darab címe a rejtvényben olvasható.
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Élete párjáról énekel
Shakira továbbra is kirobbanó formában van. A csinos családanya számára
nincs megállás a zenei fronton és hos�szú idő után olyan dallal jelentkezett,
amelyben nincs közreműködő. Arról énekel, hogyan szeretett bele élete párjába.
Shakira a kilencvenes évek kö
zepétől kezdve kétségtelenül
a pop–rock – latin zene egyik
legemblematikusabb képviselője világszerte. Egyes források szerint a legtöbb lemezt
eladott kolumbiai előadóművész, az évek során 70 millió albuma kelt el és többszörös Grammy-, valamint latin
Grammy-díjas énekesnő. Nevéhez olyan slágerek köthetők,
mint a Whenever, Wherever, az
Illegal vagy a She Wolf.
Az utóbbi években jellemzően koprodukciókban tűnt
fel Shakira, énekelt például
már Beyoncéval is. A Chantaje
cím ű Malumával közös legutóbbi dala pedig szerte a vilá-

gon túlszárnyalta az egymilliárdos nézettséget a legnagyobb
videomegosztó portálon.
Nemrég újdonsággal jelentkezett az énekesnő, és a dal
hosszú idő után az első olyan
Shakira felvétel, ahol nincsen
közreműködő, hanem mindenért a kolumbiai énekesnő felel.
A Me Enamoré! egy rendkívül
személyes szerzemény, amelyben a csinos előadó arról énekel,
hogy miként szeretett bele élete
párjába, a spanyol labdarúgóba,
Gerard Piquébe.
Mint ismert, Shakira a Barcelo
na sztárfutballistájával két gyermeket nevel nagy boldogságban.
Várhatóan ez a szám is órási
siker lesz az egész világban!

2017. április 26.

Belau: soproni
lemezbemutató
A Belau az Island of Promise
című bemutatkozó videójával
tűnt fel a magyar zenei életben,
első lemeze The Odyssey címmel
nemrég jelent meg, amely a na
pokban Fonogram-díjat kapott
az év elektronikus zenei albuma
kategóriában. Pesti és külföldi
koncertek után április 28-án Sopronban idézik meg a nyarat.
A Belau egy év alatt számos
sikernek örülhetett: tavaly több
portálon is bekerült az év legjobb dalai és klipjei közé, megnyerte a Klipszemle különdíját,

több komoly rádiós játszással
is büszkélkedhet. Kedves Péter
kezdetben egyszemélyes projektje – Buzás Krisztiánnal és
élőben session zenészekkel kiegészülve – időközben zenekarrá
nőtte ki magát.
The Odyssey című lemezen
a tőlük koncerteken megszokott
instrumentális dalokon kívül
olyan tehetséges fiatal énekesnők kaptak kiemelt szerepet,
mint Antonia Vai, Dallos Bogi,
Herrer Sára, Myra Monoka és
Szécsi Böbe.

VOLT Fesztivál: jön a Paramore
Az európai turné bejelentésével egy időben az is kiderült, hogy
a 25. Telekom VOLT Fesztiválon headlinerként lép színpadra
a Paramore. A tizenéves alapítók valószínűleg nem is gondolták volna, mekkora karriert futnak majd be. 2004-es indulásuk
óta bezsebeltek egy Grammy-díjat, négy nagysikerű lemezzel és sokmilliós rajongótáborral büszkélkedhetnek. Hayley
Williams énekesnő és társai jó érzékkel alakították ki sajátos

rockstílusukat, amely néhol punkos, néhol melankolikus, de
mindig dallamos és slágeres. Sikerükhöz nagyban hozzájárult
a 2008-as Twilight-film, melynek soundtrackjén két dallal is
közreműködtek, a Decode ráadásul egy Grammy-jelölést is begyűjtött. Idehaza a rajongók régóta várják a pillanatot, hogy
találkozzanak kedvencükkel, ráadásul nemrégiben érkezett
az ötödik lemezük első beharangozó dala, a Hard Times is.

Június 5. 15.00 és 19.00 / Soproni Petőfi Színház

Visszatér a Leander Kills

Utoljára Sop

ronban!

KÓCZÁN
BÁLINT

Tavaly májusban mutatkozott be a sopro
ni közönségnek
a Leander Kills, és idén – szinte
napra pontosan egy év elteltével – a Köteles Leander vezette
zenekar ismét ellátogat a leghűségesebb városba. Az április 29-én esedékes koncertről
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természetesen nem hiányozhatnak a MAHASZ albumeladási lista első helyén nyitott
Túlélő lemez olyan nagy kedvencei, mint a Szerelmetlen
dal, a Te leszel a párom vagy
a Ketten egyedül. Felcsendül
majd a villámgyorsan hatalmas sikert aratott Tankcsapda
feldolgozás, a Lopott könyvek
is, csakúgy, mint A Dal 2017
döntőjébe jutott hamisítatlan
rockballada, az Élet.

A Leander Kills tavaszi országjárása szinte példátlan népszerűségnek örvend, hiszen
a turné első nyolc állomásából hat telt házas volt. A Hangár Music Garden eseményén
fellép még a Világvevő albumot bemutató, soraiban csupa
ismert rockzenészt felvonultató
Useme, valamint a melodikus
metalt brutális női (!) hörgésekkel megkoronázó lengyel
Warbell is.

Selena egy DJ-vel állt össze
Selena Gomez új slágerrel hódít! A csinos
énekesnő egy különleges zenei projekt
szereplője.
Napjaink legmenőbb norvég DJ–producere a nyáron a BalatonSound fesztiválra is érkező Kygo. A népszerű lemezlovas hetekkel

ezelőtt először jelentkezett új felvétellel a tavaly nyári bemutatkozó albuma, a Cloud Nine
óta. A mikrofonhoz pedig nem kisebb nevet, mint Selena Gomezt sikerült odaállítania. Az It Ain’t Me már rövid idő alatt az egyik
nagy rádiós kedvenc!
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