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Vitorlások a Fertő tavon

Zavartalanul készülhetnek a következő hónapokban is a versenyvitorlások a Fertőn – ez a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség és a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. együttműködésének az eredménye.

Főállású
pótmama

Brennbergi
tavaszköszöntő
Foci
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Pótmama, barát, háziasszony, programszervező – a lakásotthonos
gyermekeknek mindezt
együtt jelentette Patakyné Mozsolits Bernadett. Berni néni 21 évet
töltött felügyelőként az
egyik soproni lakásotthonban. Hihetetlenül
szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen hosszú
ideig azzal foglalkozhatott, ami a szívügye.
Férjével, aki még mindig ott dolgozik, közös
szerelmük volt a
nevelői munka.

4

Legyünk mások!

Mozgás, tánc, ének
Önfeledten néptáncolnak, énekelnek és népi játékokat elevenítenek
fel a Jereváni Kék Tagóvoda apróságai az Így tedd rá! programban. Az intézmény a kezdeményezés referenciaóvodája.
2

Ava Max első bombaslágere után
újabb nagy durranással hívja fel
magára a figyelmet! Az amerikai popdíva So Am I című dalát
a rajongók kitörő örömmel
fogadták. A különleges tehetségű énekesnő legújabb
dalában azt üzeni: merjünk
mások lenni! – Arra emlékeztetem magam, hogy
a hibáimmal együtt
vagyok teljes, hiszen
a való életben nincs
is olyan, hogy tökéletes
– vallja.

12

2

Panoráma
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A kék óvoda Így tedd rá! referenciaintézménnyé vált

Mozgás, tánc, ének
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› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Hogyan készül
az anyák napjára?
ROSSMANN TÜNDE:
Május első vasárnapja az
anyák napja, ilyenkor jól
esik, amikor a gyermekeim megköszöntenek. Igaz,
év közben is sokat vagyunk
együtt, de kell egy nap,
amely csak rólunk szól.

BOTOS KRISZTINA:
Már szokás nálunk, hogy
fiam és lányom egy virággal lep meg vasárnap, majd
közösen megreggelizünk.
Délben pedig az én édesanyámat keressük fel. Igazi családi program lesz az
idei anyák napja.

A mozgás, a tánc és az ének együttese az óvodások minden készségét, képességét fejleszti – ez az Így tedd
rá! program alapgondolata FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

Önfeledten néptáncolnak, énekelnek és népi játékokat elevenítenek
fel a Jereváni Kék Tagóvoda apróságai hétről hétre az úgynevezett
Így tedd rá! program keretében. Az intézmény
a kezdeményezés referenciaóvodája.
A mozgást, az éneket, a táncot
összekapcsoló módszert megálmodó Balatoni Katalin így vallott indíttatásáról: „Már gyermekként körülölelt a játék, a
tánc, a dalok és teljes kulturális sokszínűségünk világa. Talán
nem is gondolnánk, hogy például egy énekes körjátékban

benne van a kommunikáció, a
szövegértés, a beszédkészség, a
szóismeret, a számtudat, a szabálytisztelet, a környezetismeret és társas kapcsolatok fejlesztése. Az évszázadokon átívelő örökségünket szeretnénk
a mai gyerekeknek játékosan
átadni a modern pedagógiai

2018-as Sopronért
emlékérmesek

módszerekkel ötvözve.”. Ennek
jegyében zajlanak a mindennapok az intézményben és a néptáncfoglalkozásokon is.
Vallják, hogy a programtól
szárnyakat kapnak még a legfélénkebb gyerekek is:
– Már kiscsoportos kortól foglalkozunk a gyerekekkel, a mozgás, a tánc és az ének együttese
az óvodások minden készségét,
képességét fejleszti – emelte ki
Kocsis Nikoletta óvodapedagógus. – A program alapja a mozgás, amely hat azokra az idegpályákra, amelyekkel a gyerekek
fejlődnek. Színes, egyszerű, változatos eszközöket használunk,
amelyekkel remekül tudjuk

motiválni a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. Minden
foglalkozáson megjelennek a
népdalok, a népi játékok, gyermektáncok, nagyon fontosnak
tartjuk a néphagyományaink
megőrzését, átélését.
A gyerekek alig várják a foglalkozásokat, örömmel bújnak
pörgős szoknyába, használják
a színes eszközöket, és szívesen játsszák el, amit tanultak.
A program a legkisebb korban
elkezdhető, és általános iskolában is folytatható. Nyáron egy
sokszínű tábor keretében minden gyerek kipróbálhatja az Így
tedd rá! szépségeit július 1-je és
5-e között.

BALÁZS SÁNDORNÉ:
A fiaimtól kapok ezen a napon általában egy olyan
ajándékot, amelyre szükségem van. Emellé természetesen virág is jár. Jóleső
érzés, hogy a gyermekeim
gondolnak rám..

MOLNÁR ISTVÁNNÉ:
A gyermekeim, unokáim és a dédunokám közösen köszöntenek meg az
idén. Bizonyára megható
lesz, amikor átadják a virágokat. Napközben pedig édesanyám sírjához is
kilátogatok.

Klasszikus tavaszi hangok

GRÉCZI JÓZSEF:
épületgépészet
oktatásának újítója
Sopron gazdasági életében végzett több évtizedes szakmai munkája és
önzetlen szerepvállalása,
szakmai érdekképviseleti
és oktatási tevékenysége,
az épületgépészet szakmai és vizsgakövetelményeinek
kidolgozása elismeréseként Sopronért Emlékéremben
részesült Gréczi József, a Grémo Kft. ügyvezető igazgatója, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
GOSZTOLA JÓZSEF:
örökös gólkirály
A város labdarúgásában elért eredményeinek, valamint az utánpótlás-nevelésben szerzett érdemeiért a közgyűlés Sopronért
Emlékérmet adományozott
az Soproni Sport Egyesület
örökös gólkirálya részére.
HEGEDŰS ELEMÉR:
hagyományőrző
A város katonai hagyományainak feltárása és megőrzése, a sopronbánfalvi
hősi temető megóvása és
az ott eltemetett katonák
emlékének ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként Sopronért Emlékérmet kapott Hegedűs
Elemér nyugállományú honvéd alezredes.

Tavaszi hangok címmel Haydn,
Donizetti, Gounod, ifj. Johann
Strauss, Beethoven és Mozart
művei csendültek fel Szent
György napján a Liszt-központban a Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar előadásában. A zenei program egyik

különlegessége a soproni gyökerekkel rendelkező Winkler
Balázs trombitaművész fellépése volt, aki Haydn: Esz-dúr
trombitaversenyét adta elő.
– Nagy örömmel jövök mindig Sopronba, hisz gyermekkoromban, a szünidőkben sokat

voltam itt a nagyszüleimnél,
az itteni rokonságnál – mondta Winkler Balázs, a Magyar Állami Operaház szóló első trombitaművésze. – Nagyapám,
Winkler Oszkár az egyetem jeles professzora volt, és mint Yblilletve Pro Urbe Sopron-díjas

A közös munka gyümölcse
Művészetek találkozása címmel tart közös kiállítást Makár Írisz festő, valamint
Pintér Csaba asztaloskonzervátor Kismartonban (Eisenstadt). A tárlatot május
17-én 18 órakor nyitják meg az Esterházy-kastélyban. A kiállítás június 2-ig tekinthető meg naponta 10–17 óra között.
Az alkotópáros a közelmúltban fogott
bele a közös munkába. Ennek során először Pintér Csaba elkészíti a képkeretet,
majd együtt kitalálják, hogy milyen témájú festmény kerüljön rá, végül Makár Írisz általában olajtechnikával elkészíti a képet.

– Alkotói együttműködés eredménye
ez, mely megkívánt tőlük egyfajta kreatív, játékos hozzáállást. A faragott keret motívumai folytatódnak a festett képen, illetve, ha ellenkezőleg nézzük, a
képi motívumok lépnek át természetes
határaikon és terjednek át a keretre –
jellemezte az alkotásokat Magassy Lajos művészettörténész. A nagyközönség most 17 képet láthat.
A műveket a tervek szerint Sopronban
is bemutatják majd. A tárlatnak a Várkerület Galéria ad otthont, és várhatóan augusztus elején tartják a megnyitót.

építész is letette névjegyét
Sopronban.
A nagysikerű, telt házas koncert másik vendégművésze Simon Brigitta operaénekes volt, a
soproni szimfonikusokat pedig
Kóczán Péter vezényelte.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Útlezárások
Ideiglenes forgalmi rendet
vezetnek be a Kossuth Lajos utca
– Baross út – Mártírok utcák
által határolt területen május
6–8-ig, hétfőtől szerdáig 8–16
óra között. A korlátozásra a Kossuth Lajos utca 53. számú ingatlan közmű javítási munkálatai
miatt van szükség.
A kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint a Kossuth Lajos – Baross utca kereszteződésétől (belváros felőli irányban)
a Kossuth Lajos utcai vasúti
átjárót lezárják. Kerülni az Ágfalvi út, illetve Ágfalva felé a
Baross utcán át a Terv utca irányába lehet.
Az Erzsébet kert felől érkezve
a Kossuth Lajos 53. előtt félpályás útlezárás lesz. Az átmenő

forgalom, a menetirány szerinti
bal oldalon haladhat. Az érintett
útszakaszon a munkálatok alatt
részleges rendőri forgalom irányítás és ellenőrzés is lesz.
A közlekedéssel kapcsolatos
további hír, hogy az új fedett
uszoda kivitelezési munkálatai miatt a Deákkúti utat a Lövér körút irányából nem lehet
majd megközelíteni. A korlátozás várhatóan a kivitelezés befejezéséig, 2020 decemberéig lesz
érvényben. Ez alatt az időszak
alatt a Deákkúti út az Ady Endre
út felől zsákutca lesz.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés a Deákkúti út feletti erdei gyalogos és kerékpárúton továbbra is biztosított lesz – közölte a városháza.

Erasmus hét
Másodszor szervezte meg az
Erasmus nemzetközi hetet a
Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kara. Az elmúlt héten
a világ számos pontjáról, többek
között az egyesült államokból,
Thaiföldről, Portugáliából, Spanyolországból, Csehországból
több mint ötven oktatási szakember – doktorandusz-hallgató, dékán – érkezett városunkba. A résztvevőket dr. Fodor
Tamás köszöntötte a városházán. A polgármester röviden
ismertette a város történetét,

Városi hírek
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egyúttal kiemelte: Sopron ideális helyszíne az ilyen nemzetközi találkozóknak, ugyanis a
Benedek-karon már százhúsz
éve folyik oktatás, illetve Budavár után a városban található a
legtöbb műemlék.
Dr. Varga László dékán ismertette: az Erasmus nemzetközi
hét célja a tapasztalatszerzés, valamint az, hogy a Benedek Elek
pedagógiai kar bemutassa a világ
más pontján élő, oktató szakembereknek a méltán híres magyar
óvodapedagógiai rendszert.
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A fejlesztés nyertesei a soproniak és a régióban élők

Gyorsabb vonatok

Az új FLIRT-ök 39 másodperc alatt érik el a 120 kilométer per órás sebességet, 208 ülőhellyel rendelkeznek
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megduplázta villamos motorvonatai számát a
GYSEV Zrt. Lezárult a 2016-ban indított beszerzés, így 20 darabosra bővült a FLIRT-flotta.
A motorvonatok 2013-tól közlekednek a nyugat-dunántúli régióban. A GYSEV két projekt keretében tíz FLIRT motorvonatot
vásárolt és állított forgalomba
2013. és 2015. között. A vasúttársaság 2016-ban jelentette be,
hogy megduplázza FLIRT-flottáját, és újabb tíz villamos motorvonatot vesz a gyártó Stadlertől.
Schanda Tamás, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára a fejlesztés

projektzáró rendezvényen elmondta: a vasút nem vesztett
jelentőségéből az elmúlt mintegy másfél évszázadban, a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése pedig nemzeti és európai érdek. A Széchenyi 2020
programban ezért több mint
1200 milliárd forint értékben
támogatják a korszerű és minőségi közlekedés fejlesztését.
Dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, önkormányzati képviselő kiemelte, hogy Sopron és a

térség szempontjából óriási előrelépést jelent a villamos motorvonatok forgalomba állítása,
amelynek nyertesei a régióban
élő polgárok.
– A nagyszabású rekonstrukciós és villamosítási munkálatoknak köszönhetően ma már
modern vasúti infrastruktúrán
közlekedhetnek az új, villamos
motorvonatok – tette hozzá
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt.
vezérigazgatója.
A projektzárón részt vett
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is.
Az új generációs FLIRT-ök megfelelnek a legújabb ütközési normáknak, nagyobb biztonságot
nyújtanak a mozdonyvezetőnek,

Szent György-templom búcsú

az előző generációs motorvonatoknál pedig 2,8 méterrel hos�szabbak. A 77,1 méter hosszú,
négyrészes FLIRT-ök összesen
208 ülőhellyel rendelkeznek, a
dinamikus járművek 39 másodperc alatt érik el nulláról a 120
kilométer per órás sebességet. Az
alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kerekesszékkel, kerékpárral vagy babakocsival utazók is kényelmesen használhatják az új járműveket. A vonatokat
légkondicionálóval, korszerű
utastájékoztató és kamerarendszerrel, WIFI-vel, mobiltelefonok,
tabletek és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal,
továbbá páholyos elrendezésű
ülésekkel szerelték fel.

›

RÖVIDEN
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Új kötelező védőoltás

Kitelepítés
megemlékezés
aaa. FOTÓ: AAA

Szeptembertől a kötelező
védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni vakcina – jelentette
be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Müller
Cecília megbízott országos tisztifőorvos közölte, 13–16 hónapos
korban kapják meg a gyermekek
a védőoltást, amelyre 1,3 milliárd
forint költségvetési forrás jut. A
teljes védettséghez két oltásra
van szükség.
Az egészségügyért felelős államtitkár kiemelte: a 20. században indult hazai immunizációs
programnak köszönhetően Magyarország „biztonságos szigetté” vált Európában. A magyar védőoltási rend példaértékű, amire
az állam évente 10 milliárd forintot költ.

A bárányhimlő elleni védőoltással tizenkettőre bővült az
életkorhoz kötött kötelező védőoltások száma. Ezek: a gümőkór (tbc), a torokgyík, a szamárköhögés, a merevgörcs (tetanus),
a járványos gyermekbénulás, a

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

mumpsz, a kanyaró, a rózsahimlő (rubeola), haemophylus
influenzae b (Hib), a hepatitis
B, a pneumococcus baktérium
és a szeptembertől bevezetendő
bárányhimlő elleni oltás.
(mti)
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Bernadett 21 évig dolgozott a soproni lakásotthonban EZ LESZ…

Főállású pótmama
MADARÁSZ RÉKA

Pótmama, barát, háziasszony, programszervező – a lakásotthonos gyermekeknek mindezt együtt
jelentette Patakyné
Mozsolits Bernadett. Berni néni egy
éve ugyan nyugdíjba
vonult, de egyik felével még mindig a
növendékeivel van.
21 évet töltött felügyelőként
Patakyné Berni az egyik soproni
lakásotthonban. Hihetetlenül
szerencsésnek érzi magát, hogy
ilyen hosszú ideig azzal foglalkozhatott, ami a szívügye. Férjével, aki még mindig ott dolgozik,
közös szerelmük volt a nevelői
munka, így sosem keveredtek
vitába amiatt, hogy egy közös
családi ünnepük sem volt.
– A gyerekek többnyire rendezetlen környezetből jöttek,
ahova nem is nagyon vágytak
vissza – mesélte Berni. – Sokan
közülük életükben először tapasztalták meg azt, milyen érzés, amikor van egy saját kis
privát szférájuk, vagy amikor
mindig van valaki, aki otthon várja őket. A legidősebb

A gyerekeket dicsérettel lehet inspirálni
– vallja Patakyné Mozsolits Bernadett
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„gyerekek” ma már 38 évesek
– akárcsak a lányom.
Berni mindig egy szempontot tartott szem előtt: hogy a
növendékeinek jó legyen. Nem
ő az egyedüli, aki tudja, hogy a
gyerekekkel hogyan kell bánni
– minden otthonban van egy

Évi néni, Gizi néni, Ildi néni,
Margit mama, aki ha kell, házi
rétessel, ha kell egy izgalmas
programmal lepi meg a rábízott fiatalokat. Az örökmozgó
Berni imád futni, és tudatosan
törekedett arra, hogy a növendékeit is motiválja a sportra.

Különösen szívesen emlékszik
vissza a délutáni biciklizésekre,
a közös nyaralásokra, a téli esti
activity-partikra és a diavetítésekre, amelyekhez többnyire a
nagyok is csatlakoztak. Bár az
idősebbek már kaptak kimenőt,
általában nem éltek a lehetőséggel, mert tudták, ha Berni nénivel töltik az időt, akkor csak jól
érezhetik magukat.
Sokan elítélik ezeket a gyerekeket, pedig ők ugyanúgy csak
szeretetet, törődést igényelnek,
mint azok, akiknek megadatott
a rendezett családi háttér – fejezte be a pedagógiai szakas�szisztens. – Miattuk és az ös�szetartó kollegáris viszonyok
miatt is fájt eljönnöm, de most
az unokák igénylik a gondoskodásomat. Rengeteget tanultam én magam is az évek során,
többek között azt, hogy a gyerekeket dicsérettel lehet inspirálni, és hogy a következetesség a
legfontosabb.

Városi majális
Május 1., szerda 10.30-tól, Anger rét
Fellép: városi fúvószenekar, Bartha Tóni Bábszínháza,
Drazsé zenekar, Jazz Dance Academy, Attraktív Táncstúdió, Kelet Gyöngyei Táncstúdió, Nagy Vera, SopRock
Akrobatikus Rock and Roll Klub, Dirty Dance Sopron,
Flow Dance, Soltész Rezső, Flört együttes

Ügyes kezek
Május 2., csütörtök 15.30, Széchenyi István Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Kézműves foglalkozás anyák napja alkalmából

Bánfalvi Könyvtári Esték
Május 2. 18 óra, Bánfalvi fiókkönyvtár
Régi soproni utcák – régi soproni mesterek című kiállításmegnyitó. Storno Ferenc, Perényi Kálmán, Mihalovits
János, Kasichnitz József, Mende Gusztáv, Mühl Aladár,
Gáspárdy Sándor alkotásainak tárlatát megnyitja Vargha
Zsuzsa, közreműködik: Fodor Gábor (fuvola).

Dumaszínház – Kiss Ádám
Május 3., péntek 18 óra, GYIK Rendezvényház

Junkies koncert
Május 3. 20 óra, Hangár Music Garden

Müller Péter Sziámi And Friends
koncert
Május 3. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Erdei kirándulás
Május 4., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló

AJÁNLÓ: Bernadettet Novák Ádám ajánlotta a figyelmünkbe. A lakásotthon
egykori lakója úgy gondolja, hogy Berni néni és férje, Csaba bácsi, akik rengeteg gyermeket neveltek
„emberré”, nemcsak az ő,
hanem még nagyon sokak
szemében valódi HŐS-ök.

Anyák napi családi kavalkád
Május 4. 10 órától május 5., Fertőrákosi Kőfejtő és
Barlangszínház
Családi programok, Pötyi Bohóc műsora, Barlangoló

Tales Of Evening / Nova Prospect /
Leecher
Május 4. 19 óra, Hangár Music Garden

Con Classe Trió koncert
Május 4. 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden

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

tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Pintér Béla koncert
Május 5. 14 óra, evangélikus templom

Quiz Night
Május 6., hétfő 20 óra, Liszt Café

Dedikálás

Sopronból a világ körül
Május 7. 18 óra, Liszt Café
Dr. Kiss Róbert Richárd Prima Primissima díjas újságíró
történetei 174 országból

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk,
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes
megfejtést május 8-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre,
illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt
Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Védett növényfajok a Fertő-mellékidombsoron
Május 7. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: Barna Csilla botanikus, Fertő–Hanság
Nemzeti Park

Petőfi tér 5. – Pejachevich-ház

Április 17-i rejtvényünk megfejtése: Petőfi tér 5. – Pejachevich-ház. Szerencsés megfejtőnk: Csuka István, Sopron, Deák tér. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Május 5., vasárnap 10.30, Tourinform iroda

Május 7., kedd 14 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Leiner Laura, a Szent Johanna gimi ifjúsági naplóregény-sorozat írója tart dedikálást

HOL JÁRUNK?

Megfejtések

Belvárosi séta

A Pejachevich-család egykoron jelentős szerepet töltött
be Sopron város életében. Verőcei Pejachevich Károly gróf
császári és királyi kamarás 1786-ban vásárolta meg a mai
Petőfi tér 5. szám alatti épületet, melyet később átalakított
és modernizált. A gróf igen aktívan kivette részét a soproni
kulturális élet szervezéséből: a Petőfi téren kaszinó- és vigadóépületet alakított ki, ahol koncertet adott Liszt Ferenc, de
személyéhez köthető a soproni színjátszás felvirágoztatása
is. Az első magyar nyelvű színművet 1792. április 20-án adták elő Hunyadi László címmel, melynek szerzője Kis János
evangélikus püspök, a soproni líceum egykori diákja volt.
A Pejachevich-család a palotájában többek között vendégül látta I. Ferenc osztrák császár és magyar király öccsét,
a „legmagyarabb Habsburgot”, József nádort és feleségét
is. 1893 és 1896 között ebben a házban vendégeskedett és
tanult „magyar szót” Tormássy Jánostól, a Soproni Katolikus Népiskola igazgatójától, a Soproni Gyorsíró Egyesület
elnökétől Habsburg Károly főherceg, aki később IV. Károly
néven az utolsó magyar király volt. Az 1922. április 1-jén
Madeira szigetén elhunyt IV. Károlyt 2004-ben II. János Pál
pápa boldoggá avatta. Az emléktáblát 1993-ban, soproni
látogatása során megkoszorúzta legidősebb fia, Habsburg
Ottó, majd néhány évvel később az unoka, Habsburg György
is. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Egy papgyilkosság perei
Május 8., szerda 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Dr. Soós István előadása Brenner János vértanúságáról

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

Schmídt Róbert életmű-kiállítása
Megtekinthető május 8-ig, Ligneum látogatóközpont

Színvarázs
Wéberné Nagykutasi Erzsébet kiállítása
Megtekinthető május 10-ig, Várkerület Galéria

Párizsba beszökött
Fotókiállítás a magyar költészet napja alkalmából
Megtekinthető május 13-ig, sopronbánfalvi pálos–
karmelita kolostor
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Domonkos Szilárd: Nagyon örülünk a fejlesztéseknek

Vitorlások a Fertőn

Népszerű versenyvitorlás központ a Fertő: a tavalyi optimist ranglistaversenyre például 124-en neveztek
HUSZÁR JUDIT

Zavartalanul készülhetnek a következő hónapokban is a versenyvitorlások a Fertőn – ez a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség és a Sopron–
Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. együttműködésének az eredménye. Mint ismert, az ország
legnagyobb turisztikai beruházása kezdődött
tavaly decemberben a Fertő tónál.
A Modern Városok Program
keretében kezdődött el a Sopron–Fertő Vízitelep teljes megújítása a magyar szakaszon. Az
elmúlt időszakban a fejlesztésben érintett valamennyi társadalmi csoporttal (horgászok,
vitorlások, szörfösök, helyi lakosok, településvezetők) egyeztettek a Sopron–Fertő Turisztikai
Fejlesztő Zrt. szakemberei. Az
együttműködés eredményeként

biztosított a szezon a versenyvitorlásoknak is.
– Először is fontos kiemelnem, hogy nagyon örülünk a
fejlesztéseknek, hiszen a mostani infrastruktúra már nehezen felelt meg a kor elvárásainak – kezdte Domonkos Szilárd,
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség
elnöke. – Ha megvalósul a fejlesztés, akkor nemcsak egy
modernebb kikötő áll majd a

rendelkezésünkre, de megoldódik például a szálláshelyek problémája is. Az optimist ranglistaversenyünkre például tavaly
124-en neveztek. A versenyzők
és a szakmai csapat, illetve a családtagok elszállásolása nehezen
volt megoldható a környéken.
Jelenleg négy csapattal készül a szövetség: az optimist B,
az optimist A, a laser és a felnőttek finn dinghy, illetve kalóz
hajóosztályokban. Több sikeres
versenyzőjük is van, ketten például optimist válogatott kerettagok. Ez azért kiemelkedő teljesítmény, mert a 10 válogatott helyre több mint 170-en pályáztak.
– Ma már a vitorlázás 12 hónapos sportág, télen több külföldi edzőtáborban vesznek részt
a sportolóink, a Fertő vizére
pedig hagyományosan március 15-én hajózunk ki, és egészen október 23-ig tart a hazai

szezon – folytatta Domonkos
Szilárd. – Az edzéseket továbbra is zavartalanul tudjuk folytatni, illetve három versenyt is
rendezünk idén. A déli kikötőt
(a strand végénél) a munkálatok
miatt most nem használhatják a
túravitorlások, viszont a másik
két kikötő (a cölöpházaknál, illetve a virágosmajori) továbbra
is a rendelkezésükre áll.
A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség
az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a soproni iskolásokkal is megismertesse
a vízisportokat. Népszerű volt a
Go Boating nevű rendezvény,
amikor a sportfelügyelettel közösen 200 általános iskolást vittek ki a partra. A fejlesztés után
azt remélik, hogy még hatékonyabban be tudnak kapcsolódni Sopron sportéletébe, és még
több fiatalnak tudnak tartalmas
sportprogramokat kínálni.

Páneurópai piknik sztorik
PLUZSIK TAMÁS

A páneurópai piknik
harmincadik évfordulója alkalmából Piknik
sztorik címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést a Soproni
Szakképzési Centrum Handler-iskolája.
A rendezvény a jubileumi emlékév nyitóeseménye volt.
A Piknik sztorik című rendezvényen részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester is, aki nemcsak a
diákokat, hanem a jelenlévő kortanúkat, köztük dr. Rumpf János
egykori szervezőt és Csapó Imre
egykori határőr főtörzsőrmestert is köszöntötte.
– A jelenlegi középiskolásoknak értelemszerűen nem lehetnek személyes tapasztalatai a
piknikről, illetve annak előzményeiről, de fontos, különösen
itt, Sopronban, hogy azt hiteles
forrásból megismerjék – hangsúlyozta a város polgármestere.
– Vannak évek, amelyek valamilyen ok miatt különleges
évként vonulhatnak be a történelembe. 1989 egy ilyen év
volt, a csodák éve – fogalmazott
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A magyar
modell
Horváth Ferenc jegyzete
Ha tetszik, ha nem, a magyar modell egyre inkább elismerést arat a
világban. A 2010–11-ben meghozott stratégiai döntések eredményeként minden gazdasági mutató jelentősen javult párhuzamosan az életszínvonal javulásával. Ez a fejlődés tette lehetővé a demográfiai
program kidolgozását, majd ismertebb nevén a családtámogatási rendszer életbe léptetését. Hogy mi
minden változott az elmúlt 8–9 évben, arra szinte
lehetetlen kitérni egy ilyen kis írás keretében, de talán nem is annyira fon„A magyarországi ered- tos, hiszen mindan�nyian a saját bőrünkön
mények immár olyan
érezzük, hogy más vimeggyőzőek, hogy
lágban élünk, mint aza modellt már-már
előtt. Tény, gyarapodik
példaként ismerik el
a közösség (gondoljunk
sikeres országok is. (...) csak Sopron fejlődéséAmerikai partnereink
re) és az egyén is, a kü– a híradások szerint – lönböző lakossági fokiemelkedőnek ítélték gyasztást mérő mua magyar gazdaság tel- tatók (kiskereskedelmi
jesítményét, sőt, felve- vásárlás, belföldi turiztették, hogy a magyar mus, lakás- és autóvásárlások) szerint. A váltapasztalatokat érdetozás és fejlődés tehát
mes megosztani más
a szigorúan vett adatok
országokkal is.
és tények szerint megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha tudjuk, nem mindenkit érint egyformán, és még bőven akad tennivaló.
Mindenesetre jó úton járunk, s ami nagyon-nagyon
fontos, a szakértők többsége egyetért abban, hogy
a magyarországi fejlődés fenntartható a következő
években is. Ez azért figyelemre méltó, mert korábban voltak „hangok” azt sugallva, hogy csak átmeneti
a fejlődés, amelyet visszaesés követ. Nos, tévedtek,
s a magyarországi eredmények immár olyan meg�győzőek, hogy a modellt már-már példaként ismerik
el sikeres országok is. Legutóbb például az Egyesült
Államokban. Amerikai partnereink – a híradások szerint – kiemelkedőnek ítélték a magyar gazdaság teljesítményét, sőt, felvetették, hogy a magyar tapasztalatokat érdemes megosztani más országokkal is. Itt
tartunk most, indulva a kilenc évvel ezelőtti adópolitikától, amely minden további lépés alapja, feltétele volt. Ezt a növekedési pályát szerencsére konszolidált körülmények között sikerült elérni, s hogy ne
csússzunk le róla, nap mint nap erőfeszítéseket kell
tennünk. Mindannyiunknak. Egy országot – s benne polgárai életét – persze nem csupán a hazai viszonyok határozzák meg. Elengedhetetlenül fontos,
hogy a bennünket körülvevő világban is nyugalom legyen, s megértsük egymást. Egy, a nemzetállamokra épülő, erős Európa garantálhatja csak ezt a nyugalmat, s lehet igazi partnere (s nem valamiféle feljebbvalója) a különböző országoknak. Magyarország
– mint bebizonyosodott – az élet számos területén
példát mutat. Talán mások is követnek bennünket.

Áprilisi közgyűlés

Kerekasztal-beszélgetés a Piknik sztorik című rendezvényen
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

bevezetőjében Osváth Ádám
történész. A Soproni Múzeum
munkatársa történeti áttekintést adott a harminc évvel ezelőtti eseményekről, majd dr.
Kárpáti György vetítette le a
piknik eseményeit rögzítő dokumentumfilmjét, illetve adott
körbe a diákoknak korabeli
relikviákat.
A kerekasztal-beszélgetésen,
melyet Kassainé Schmuck Vivien tanárnő moderált, dr. Magas
László, a Páneurópai Piknik ’89

Alapítvány elnöke részletesen
ismertette a piknik előzményeit, annak szervezését és politikai hátterét.
– Hogy miért éppen augusztus 19-re szerveztük meg
a pikniket? Azért, mert úgy
gondoltuk, hogy nagy állami
ünnepünk előtt kell egy olyan
eseményt rendezni, ami fölhívja a világ figyelmét arra, hogy
immár bontják a vasfüggönyt.
– A jövő történelme most zajlik, ami napról napra történik

az életetekben, az húsz–harminc év múlva történelem
lesz, tehát ha valamin változtatni szeretnétek, azért oda kell
állni, ki kell állni érte – fogalmazott László Tibor, a Handler-iskola tanára.
A rendezvénnyel egy pályázatot is elindított az iskola, amire
az intézmény honlapján lehet
regisztrálni. A 30. évfordulóhoz
kapcsolódó plakátot, mémet
vagy egyéb művészeti alkotást
várnak középiskolásoktól.

A rendes ülésen 20, a rendkívülin pedig 13 napirendet
tárgyalt meg múlt héten a
soproni képviselő-testület.
A napirendi pontok között
szerepelt a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018-as évi tevékenységének beszámolója
is. A megjelent képviselők
döntöttek a Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány és több kulturális,
szociális feladatokat ellátó alapítvány, valamint a
Központi Bányászati Múzeum támogatásáról. Egy
másik előterjesztés a Zettl–
Langer-házzal kapcsolatos
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatról szólt.
Az elképzelések szerint a
Soproni Szakképzési Centrum a Handler-iskolában
egy orientációs évfolyamot indít a 2020/2021-es

tanévben. A képviselők
véleményezték a tervet. A
közgyűlésen döntöttek a
„Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázatáról, továbbá a Soproni Vízmű Zrt.
közgyűlésének napirendi pontjairól. A csütörtöki közgyűlésen hallgatták
meg a képviselők az önkormányzati cégek (például Pro Kultúra, STKH, Sopron Holding Zrt., Foreno,
Soproni Városfejlesztési
Kft.) beszámolóját és elfogadták a 2019-es üzleti terveket.
A rendkívüli ülés napirendi témája volt a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi-feladatai ellátásának 2018. évi értékelése,
valamint az is, hogy pályázatot írnak ki a helyi,
autóbusszal végzett személyszállítási feladatok
elvégzésére.

6

Zöld Sopron

www.sopronitema.hu

2019. május 1.

Kemence partit is rendeznek a nyáron Új Hermesen

›

Brennbergi tavaszköszöntő

Leállt a távfűtés

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Hatodszor tartották meg
Brennbergbányán a
tavaszköszöntőt az
elmúlt hétvégén. Ez
volt a nyitány, ugyanis
a településrészen
mozgalmas lesz a
nyár, illetve a részönkormányzat egy
újdonsággal is készül.
Brennbergbányán immár
hagyomány, hogy vidám
összejövetellel várják, illetve,
köszöntik a tavaszt. A hétvégi
rendezvényen a résztvevőket
dr. Fodor Tamás polgármester
köszöntötte.
A tavaszköszöntőn fellépett a
Brenngerbányai Ifjúsági Zenekar és Kórus, és a helyi óvodások, iskolások, valamint a Soproni Petőfi Színház művészei. Az
előadások után a helyieket megvendégelte a részönkormányzat.
Mint megtudtuk, a részönkormányzat a város támogatásának
köszönhetően idén is megszervezi az elmúlt években már
megszokott programokat. Sőt,

ZÖLD HÍREK

Az időjárási viszonyokra tekintettel a Sopron
Holding Zrt. távhő divíziója leállította a távfűtést a város területén,
azonban az elkövetkező időszakban az időjárástól függően szakaszos üzemeltetésre is
sor kerülhet. A fűtés indítását és leállítását a közös képviselő a fentiektől eltérő időpontban és
időjárási körülményektől eltérve is igényelheti
írásban – közölte a Sopron Holding.

Keresik az év
ökoturisztikai
élményét

D FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
egy újdonsággal is készülnek.
– A tavaszköszöntő után a
május 26-i gyereknap lesz a
következő nagy eseményünk
– mondta el Táp Lászlóné, önkormányzati képviselő, a részönkormányzat elnöke. – Majd
augusztus 11-én, egy héttel a bányászbúcsú előtt nyitjuk meg a
IV. Brennbergbányai Összművészeti Kiállítást. A tárlatra
már most várjuk azon helyiek

jelentkezését, akik szívesen bemutatnák alkotásaikat. A közönség korábban láthatott már
festményeket, ötvös munkákat,
kerámiákat, fotókat. A hagyományos bányászbúcsút augusztus
17-én tartjuk meg. Ugyanezen
hónap végén pedig szép jubileumot ünneplünk: tíz éves lesz a
görbehalomi bányásznap.
A részönkormányzat elnöke
hozzátette: a Szent István akna

mellett szeretnék megjelölni a
Sopron, illetve a Borbála akna
helyét. Ezzel is jelezve az utókor
számára, hogy ezen a településrészen az elmúlt évszázadokban
szénbányászat folyt. Ugyancsak
a bányászcsaládok életét, azon
belül is a kenyérütést helyezi a
középpontjába az Új Hermesen
tartandó kemence parti. A mobil kemencében kenyeret, rétest,
lángost sütnek majd.

– 1943-ban, Füredi Oszkár tervei alapján készültek el Hermesen a lakóházak, és a téren akkoriban egy kemencét is építettek
– idézte fel Táp Lászlóné. – A helyiek ebben sütötték a kenyeret.
Mi most azt szeretnénk, ha ezt
a kemencét megmenthetnénk,
és helyreállíttathatnánk. A jövőben pedig, igény szerint havonta felfűtenénk és bárki megsütheti benne a saját kenyerét.

aaa

Szeptember 1-ig jelentkezhetnek az intézmények és programszervezők az Év ökoturisztikai
élménye című pályázatra. A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívásában újdonság, hogy a
legjobb ökoturisztikai
élménynek járó szakmai díj mellett idén közönségdíjat is osztanak
a beérkező szavazatok
alapján, indokolt esetben pedig különdíjat is
megítélnek. Előnyt jelent a természetközeliség, illetve a digitális- és
a családbarát elemek,
ugyanis a felmérések
szerint egy évtized alatt
60 százalékról 90 százalékra nőtt a rendszeresen túrázók aránya.

Olcsóbb lesz
a hazai zöldség

1500

Ablakok a világűrre
KÖVES ANDREA

Űridőjárás, táncoló vörös lidércek és óriásvillámok, napfizika,
űrcsillagászat, földmegfigyelés
– ezekről a témákról is eszmét
cseréltek a hazai űrkutatás képviselői a Sopronban rendezett
konferencián.
– Az emberiség mindennapi
életében fokozott szerepe van
és lesz az űrtevékenységnek –
emelte ki dr. Ferencz Orsolya,
űrkutatásért felelős miniszteri
biztos. – A kormány a szektor
megerősítése érdekében 2019ben megduplázta a korábban
erre a célra fordított költségvetési forrásokat. – A fórum eredetileg vándorkonferencia volt, de
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560

2015-ben a Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet lelkes szervezőbizottságának köszönhetően olyan jól sikerült az akkor
Sopronban tartott rendezvény,
hogy immár harmadszor térünk
vissza a hűség városába – mondta dr. Bacsárdi László, a szervezőbizottság társelnöke.
A Magyar Asztronautikai Társaság és az Geodéziai és Geofizikai Intézet közös tanácskozásán az üstököskutatás legújabb
eredményeiről is szó volt a Rosetta űrszonda mérései alapján. A kutatók azt is elmondták, hogy a NASA-tól meghívást
kaptak egy olyan projekt kidolgozására, amely a Holdra való
leszállást készíti elő. Az egyik

központi kérdéskör az volt,
hogy miként lehet az utánpótlást megoldani a hazai űrkutatásban. Két olyan programról
is szó esett, amely a középiskolások körében népszerűsíti
a területet. Az egyik a Magyar
Asztronautikai Társaság Űrtábora, amelyet 2015-ben Sopronban
szervezetek meg, idén Sátoraljaújhelyen várják a téma iránt
érdeklődő fiatalokat. A másik
kezdeményezés egy soproni,
földrengések vizsgálatával foglalkozó kutatóhoz, Kiszely Mártához kapcsolódik, aki elindított
egy országos programot a Mars
rengések vizsgálatával kapcsolatban, amelyben középiskolás
diákok foglalkoznak a témával.

Májustól olcsóbb lesz a
hazai termesztésű zöldség, miután a meleg időjárás felgyorsította a fóliában és üvegházakban
termesztett növények
– káposztafélék, retek, korai sárgarépa, saláta, paprikafélék, paradicsom, kígyóuborka – érését – közölte a
FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Ledó
Ferenc hozzátette, hogy
a kereslet-kínálat alakulásától függően az árak
hetente is változnak. A
szakember kitért arra is,
az aszályos időjárás miatt tavaly kevesebb burgonya termett, mára
gyakorlatilag elfogyott a
belföldi termesztésű kínálat, május végén, június elején jelenik meg a
korai magyar burgonya.

Énekesmadarakkal a poloskák ellen
Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – például barátposzáta, kis
poszáta, fülemüle vagy
vörösbegy – élne Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió
ellen – mondta Orbán
Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.
A nagy parkjaiban hiányoznak a „valódi bokrok”, hiszen amik vannak,
azok felfelé terebélyesednek, így semmi nem
tud bennük fészkelni.

2019. május 1.

›

RÖVIDEN

Könyvcserebere
A városi könyvtár gyerekköny v tára május
10-én, pénteken 10–18
óra között idén is meghirdeti a könyvcserebere akciót.
A mot tó most is
ugyanaz, mint mindig:
„Amennyit hozol, an�nyit vihetsz”. Várják a
megunt, kinőtt, elolvasott, a polcokon porosodó könyveket. A hiányos, szakadt, sérült,
szennyezett, elavult információkat tartalmazó
köteteket nem veszik át.
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Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

„Már elmúlt” címmel nyílt meg Griechisch Tamás fotós tárlata

Pillanatok lenyomatai
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Téma olvasói hétről hétre találkozhatnak Griechisch
Tamás nevével, illetve
képeivel. A fotósnak
most kiállítása nyílt a
Torony Galériában.
Griechisch Tamás Szőcs Géza
g r a f i ku s m ű v é s z f e l k é r é sére nézte át az elmúlt két év
fotóit. Az elkészült alkotások
közül először harmincat válogatott ki, végül a kört tovább
szűkítve tizenhatot láthat a
nagyközönség.
– Hangulatokat, pillanatot,
fényeket, árnyékokat próbáltam, próbálom visszaadni a fotóim segítségével. Így a mostani
tárlatnak nincs konkrét tematikája – mondta el lapunknak
Griechisch Tamás. – Bármerre
is vagyok – legyen az Sopron,
Budapest vagy külföld – mindig nyitott szemmel járok.
Igyekszem az olyan apróságokat is észrevenni, amelyek a rohanó, siető emberek többségének nem biztos, hogy feltűnik.
Vallom, a legjobb fotók ilyenkor
készülnek.
Griechisch Tamás fotóspályáját Sopronban kezdte az 1990-es

D FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
évek elején. Képeit sorra közölte a megyei napilap, valamint a
soproni hetilapok, folyóiratok.
Majd egy budapesti kitérő következett. A fővárosban dolgozott napi- és hetilapoknak, illetve munkái online felületeken is
megjelentek. 1997-ben elvégezte
a MUOSZ Bálint György Újságíró Iskola fotóriporteri szakát.
– Itt nem csupán a száraz szakmára tanítottak meg a mentoraim, hanem sokkal inkább a fotóriporteri szemléletet adtak át.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Új terminál Sopronban
Viktor Klima osztrák szövetségi
közlekedési miniszter és Berényi
János, a GYSEV vezérigazgatója
avatta fel az osztrák–magyar
tulajdonban lévő vasúttársaság
kombinált fuvarozásra alkalmas terminálját Sopronban. A
két éve kezdett fejlesztés célja,
hogy megteremtsék a gördülő
országútnak nevezett környezetkímélő Ro-La-szállítás feltételeit. Ennek révén vasútra
tudják terelni a két országból
érkező kamionos forgalmat.
E program megvalósításához
elengedhetetlenné vált a soproni közlekedési csomópont
kapacitásának bővítése, amelyről a magyar és az osztrák közlekedési kormányzat három
évvel ezelőtt határozott. Berényi
János, a GYSEV elnök-vezérigazgatója elmondta: ezúttal
a fejlesztés első fázisát valósították meg. A beruházáshoz
az Osztrák Köztársaság mostanáig hatvanhatmillió schillinget bocsátott rendelkezésre.
Viktor Klima kijelentette: ez
nem ajándék Ausztria részéről,
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hanem közösen kialakított és
véghez vitt közlekedéspolitika.
(Új Magyarország)

18–18, Balogh 13, Bakk 8, Balsay
6, Zárai és Bakonyi 4–4, Trokán
2. (Kisalföld)

1969
Magabiztos soproni
győzelem

1919
Szerdán lesz a vendéglőkben munkaszünet

Soproni MAFC – Diósgyőr:
114–68. NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés. A SMAFC így állt
fel: Orbay, Balsay – Balogh –
Tvordy, Kisteleki. Csere: Varga,
Laky, Zárai, Trokán, Bakonyi,
Bakk. Edző: Krasznai Ferenc.
Nehezen lendü lt játékba a
SMAFC, az első percekben a lelkes diósgyőriek jól tartották
magukat. Fej-fej mellett alakult
az eredmény, de a 10. percben
már 24:19 volt az állás a SMAFC
javára. A soproniak fokozatosan elhúztak Tvordy, Kisteleki
és Orbay kosaraival. A fordulás
után nagy fölénybe kerültek az
erdészek. Ebben a játékrészben
a soproni „dobógépek” szinte
minden helyzetből eredményesek voltak. A közönség harsány
tetszésnyilvánítással fogadta
a 37. percben a 100. kosarat. A
soproniak kosárdobói: Tvordy
22, Kisteleki 19, Orbay és Varga

A kávéházi és vendéglői alkalmazottak munkaszünetének
megtartása végett elrendelem, hogy Sopron város és vármegyében minden szerdán az
összes kávéházak zárva tartandók. Ugyancsak bezárandók a
vendéglők és étkezőhelységek is,
de ezek déli 12 órától délután 2
óráig jogosítva vannak vendégeiknek ebédet kiszolgáltatni
és annak elkészítése és az edények tisztítására szükséges idő
alatt a személyzetet foglalkoztatni. A vendéglőkben és kávéházakban étkező vendégek élelmezéséről oly időben, midőn e
rendelkezés alapján az üzletek
zárva vannak, a szállásadók
kötelesek gondoskodni. E rendelet megszegői felett a forradalmi törvényszék ítélkezik.
Kellner Sándor s.k. (Soproni
Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Ezekhez mind a mai napig vis�sza-visszanyúlok – fogalmazott.
– Van antikvárius végzettségem is, illetve Roisz Vilmosnál
és Kovács-Gombos Gábornál
tanultam rajzolni. Ám azért
is kezdtem el fotózni annak
idején, mert úgy éreztem, egy

fényképet elkészíteni gyorsabb
folyamat, mint megrajzolni egy
grafikát – folytatta. – Szeretek
folyton mozgásban lenni. Mind
a kereskedő, mind a grafikus
szakma helyhez kötött. Gyakran sok idő telik el, amíg elkészül a végeredmény, azaz a rajz.

Engem pedig jobban vonzott az,
hogy a „szabadban legyek”. Igaz,
fotósnak lenni nagy felelősség
is, hiszen nem lehet megismételni a pillanatot, és a helyszínen
nincs lehetőség a javításra.

A KIÁLLÍTÁSRÓL: A Torony Galériában a Már elmúlt című kiállítás május 10-ig, hétfőtől csütörtökig 15–18 óra között tekinthető meg. Griechisch Tamás első önálló kiállítása 2001-ben
volt Budapesten. Az azóta eltelt időben csoportos tárlatokon többször szerepeltek már a fotói a soproni, illetve a fővárosi kiállításokon.

Külföldi színházlátogatók
PLUZSIK TAMÁS

Egy osztrák produkciós irodával közösen rendhagyó helyszínen, a Fertő tavon,
egy hajón tartott
nemzetközi sajtótájékoztatót a Soproni
Petőfi Színház.
A Gerberhaus Culturproduktionen és a soproni színház
még az elmúlt év decemberében kötött öt évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást, melynek keretében

a Fertőrákosi Barlangszínházban német nyelvű operett-előadásokkal várják Ausztriából
és Németországból a nézőket. Mint a sajtótájékoztatón
Pataki András, a Pro Kultúra
Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az első ilyen
produkció Lehár Ferenc: A víg
özvegy című nagyoperettje lesz,
amelynek bemutatóját június
végén tartják a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Sepp Schreiner, a Gerberhaus Culturproduktionen iroda tulajdonosa kiemelte, hogy
a Fertőrákosi Barlangszínház
egyedülálló adottságokkal
rendelkezik. Mint mondotta,

a német nyelvű előadások délelőtt tízkor és este fél hatkor
kezdődnek, így a nézőknek a
színházi élmény mellett lesz
lehetőségük egyéb programok
megszervezésére is.
– Reményeink és az előrejelzések szerint mintegy tízezer néző
érkezik német nyelvterületről
a barlangszínházi előadásokra,
elsősorban a Lehár operettre,
melynek húsz német nyelvű
előadása lesz – hangsúlyozta
az osztrák producer.
Mint Pataki Andrástól megtudtuk, A Víg özvegy próbái
már folynak és az előadás ősztől a Soproni Petőfi Színházban
magyarul is látható lesz.

Sepp Schreiner és Pataki András a Fertő tavon tartott sajtótájékoztatón
FOTÓ: SZALAY KÁROLY
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SKC: hazai
mérkőzések
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Sopron Basket

Szerda este a Debrecen együttesét
fogadja a Sopron KC,
május 4-én, szombaton pedig újabb hazai
mérkőzés következik az Atomerőmű
SE ellen.

AAA
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aaa

Sabáli Balázs együttese jó sorozatának köszönhetően kedvező helyzetből várja a folytatást: a középszakaszban eddig
négy meccsből hármat nyert,
így jelenleg összesítésben a
rájátszást érő nyolcadik helyen
tanyázik az együttes. Múlt héten
a Zalaegerszeg ellen mérkőzött
a csapat. A találkozót a zalaiak kezdték jobban, de a második negyedben megfordította
az állást az SKC. A mérkőzésen végig kiegyenlített játékot

láthattak a nézők, a meccs csak
az utolsó másodpercekben dőlt
el az SKC javára. Angelo Warner
kiemelkedően játszott, hiszen
22 pontja mellett 11 lepattanót
is gyűjtött, így 35-ös teljesítménymutatóval zárta a mec�cset. Érdekesség, hogy az SKC ez
alkalommal úgy tudott győzni,
hogy kizárólag a kezdőjátékosok
szereztek pontokat. SKC – Zalakerámia ZTE KK: 70–66.
– Lassan kezdtünk, aztán feljavult a védekezésünk és kön�nyű kosarakkal tudtunk fordítani – mondta Sabáli Balázs,
vezetőedző. – Supola Zoltán sérüléssel bajlódott, a visszatérő
Dénes Gábor pedig belenyúlt a
labdába – reméljük a balszerencse-sorozat a folytatásban elkerül bennünket.
Az SKC – DEAC és az SKC –
Atomerőmű SE mérkőzés is 18
órakor kezdődik.

Eredményes
soproni atléták
A soproni atlétikai klub 32 versenyzővel állt rajthoz a fedett
pályás országos bajnokságokon, többségük újonc, illetve a
korcsoportjukban a fiatalabbak
közé tartoznak. – Létesítmény
hiányában a fedett pálya számukra inkább edzéslehetőség,
mivel az ellenfelek többsége
rendelkezik nemcsak pályával,
de futó folyosóval is – mondta
Marton Tamás elnök, a klub
vezetőedzője. Az eredmények:
Sport XXI. regionális terematlétikai verseny U11 és U13as korcsoport: U13-as korosztály
III. hely,
Újonc fedett pályás országos
bajnokság: Czákler Eliza 300
méteren II. hely, Rögler Kata 60
méteren VIII. hely, Makk Bálint
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési 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
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130

600 méteren VIII. hely, 4×200
méteres váltó VII. hely (Gárdonyi Georgina, Rögler Kata, Zsejki
Boglárka és Nagy Kira). Serdülő
fedett pályás országos bajnokság: Rónai Milda magasugrás V.
hely, ötösugrás VI. hely, Moser
Boglárka 3000 méter VII. hely.
Fedett pályás junior és ifjúsági
összetett országot bajnokság:
Vanya Vivien (junior) V. hely,
Hidy Noémi (ifjúsági) VIII. hely.
Fedett pályás ifjúsági és junior
országos bajnokság: Kalmár
Bence (ifjúsági) 60 méter gát
III. hely, Köcski Tamara (junior)
800 méter VII. hely, 1500 méter
VIII. hely, Vanya Vivien (junior)
60 méteres gát VIII. helyezés,
Hidy Nikole (junior) 3-as ugrás
VIII. hely.

Sikerek a Garda-tavon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredményesen szerepeltek a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség
versenyzői a 37. utánpótlás vitorlásversenyen az olaszországi
Garda-tavon.
A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség
öt versenyzője és két edző vett
részt a húsvéti ünnepek alatt az
olaszországi megmérettetésen.
A verseny erejét mutatja, hogy
egy hajóosztályban (tehát teljesen azonos hajókkal) több mint
1000 versenyző állt rajthoz.
– Jandl Rómeó és Völler Hanna a nemzeti válogatott kerettagságért, Koch Péter, Pécsi Koppány és Léderer-Vágó
Lóránt a hazai ranglistaversenyekre történő minél eredményes felkészülésért állt rajthoz
a megmérettetésen – mondta Szalay Dániel edző. – A verseny előtt pár napot készültünk, hogy szokjuk az amúgy
fantasztikus körülményeket. A
mostani regatta első napjától
kezdve nagyon egyenletesen

A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség csapata a Garda-tónál
vitorláztak a tanítványaink, rögtön mindenki a céljának megfelelő helyen találta magát az
eredménylistán. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy versenyzőink igazi csapatként működtek, támogatták egymást a vízen
és a parton. Végül Jandl Rómeó
rendkívül eredményes versenyzéssel megerősítette, míg Völler
Hanna nagy lépést tett a válogatott tagságért. Kiemelkedő

futameredmény volt a szombati
napon Pécsi Koppány 4., illetve
Völler Hanna 8. futamhelyezése,
valamint Rómeó 51. helyezése
vasárnap az aranycsoportban a
világ legjobbjai között. Ők hárman a mezőny első felében végeztek, míg a fiatal Koch Péter,
valamint az újonc Léderer-Vágó Lóránt helytállása is dicséretet érdemel. Nagyon büszke
vagyok a csapatunkra, külön

köszönetet szeretnék mondani
Szalay Krisztina edzőnek, valamint a szülőknek a támogatásért, illetve a segítségért.
Eredmények (933 indulóból):
Jandl Rómeó 116. (6. magyar fiú),
Pécsi Koppány 176. (8. magyar
fiú), Völler Hanna 422. (2. magyar lány), Koch Péter 560 (1. a
2008-as magyar fiúk között) és
Léderer-Vágó Lóránt 671. (fehér
csoport 7.) .
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LELÁTÓ

Futás
Május 1., szerda 9 óra,
városi stadion
Pannon – Work
Sopron félmaraton –
Európa futás

Foci
AAA

Sportmajális

aaa

Május 1., szerda 9.30,
városi stadion
XI. Soproni
Sportmajális

aaa

Kosárlabda
Május 1., szerda 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – DEAC
Május 4., szombat 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC –
Atomerőmű SE
Május 8., szerda 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – KTE
Duna Aszfalt

Floorball
Május 2., csütörtök
12 óra, Szent
Orsolya Gimnázium
Városi kispályás
foorballtorna

›

RÖVIDEN

Kendos sikerek
A Soproni Harcművészeti Klub ifjú kendós versenyzői dobogós helyezésekkel zárták az idei országos
Szakura Kupa elnevezésű bajnokságot. Ifjúsági korcsopor tban
egyéni Kihon kategóriában Ragasits Roland ezüst, Papp András bronzéremmel tért
haza a rangos eseményről. – Nyolc országból
30 egyesület 150 sporolója közül kimagasló teljesítményt nyújtva öregbítették Sopron és sportegyesületünk hírnevét
a kendós versenyzőink
– mondotta Lakihegyi
Detre felkészítő mester.

Tollaslabda nap a Fáy-iskolában
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tollaslabda napot rendeztek
múlt pénteken a Fáy-iskola
tornatermében. A Soproni Tollaslabda Egyesület és a Sopron
Városi Szabadidősport Szövetség közös rendezvényének
a sportág népszerűsítése volt
a célja. Kocsis Attila, az STE
elnöke elmondta: jelenleg hetven tagot számlál az egyesület,
a létszám felét adják a felnőttek,
a másik felét pedig az utánpótlás korú játékosok. Tizenöt igazolt versenyzőjük van, a többiek
amatőrként űzik a tollaslabdát.
– Egy olyan napot szerveztünk, amikor mindenki számára elérhetővé tettük a kedvenc
sportágukat – mondta Kocsis Attila. – Bárki, aki kedvet kapott a

hivatalos tollaslabdát kipróbálni, eljöhetett játszani, sőt, az érdeklődőknek a fontosabb szabályokat tartalmazó kiadványt is
készítettünk. A résztvevőknek
természetesen azt is elmondtuk, hogy hol és mikor van lehetőségük heti szinten bekapcsolódni az egyesület által szervezett edzésekbe. Szeretnénk
kiszélesíteni a bázisunkat, minél
több amatőr tollaslabdázót tudni az egyesület tagjaként, hiszen
közülük komoly versenyzők is
kikerülhetnek a későbbiekben.
Az egyesületi elnök hozzátette: rövid távú terveik között
szerepel egy olyan pálya létrehozása, ahol nem csak adott napokon, hanem folyamatosan lehetőség lesz a tollaslabda sport
művelésére.

A Fáy-iskolában bárkinek lehetősége volt kipróbálni a versenyszerű tollaslabda
sportot FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sportiskolás tornagyőzelem
Megyei
kosárlabda
Eredmények
2019. február …

Soproni csoport, aktuális tabella
Helyezés Csapat
Győzelem Vereség
1
2
3
4
5
6
7

Franciaországban gyarapíthatták nemzetközi tapasztalataikat a Soproni Sportiskola
Kosárlabda Akadémia játékosai. A Nemzetközi Grasse Tornára két korosztályból választották ki a játékosokat: az
U18-as és az U16-os együttes
kosárlabdázói közös csapatban

indultak az U17-esek számára
kiírt megmérettetésen.
Sterbenz László vezetőedző
szerint több szempontból is
kimondottan hasznos volt a
franciaországi túra. Sokat tanultak a játékosok, az pedig kiemelkedő eredménynek számít,
hogy végül a soproni csapat első

helyen végzett a nemzetközi
mezőnyben.
– Öt mérkőzést játszottunk
olasz, francia és svájci csapatokkal – mondta a vezetőedző.
– A srácok alacsony szerkezetű,
gyors és agresszív ellenfelekkel találkoztak. Sérültjeink helyét mindig volt, aki jó játékkal

vette át. Győzelmünk kulcsa az
volt, hogy a sokféle védekezés
ellen mindig tudatosan, okosan
játszottak a fiúk. Schöll Richárd
MVP címe, Hajnal Kristóf döntőbeli 29 pontja mellett minden
játékosunk szerzett emlékezetes
pillanatokat, kosarakat. Örülünk
a tornagyőzelemnek.

10 Soproni fiatalok

www.sopronitema.hu

A cél az volt, hogy a gyerekek többet beszélgessenek az idősekkel

Személyes történelem
HUSZÁR JUDIT

A HÉT MOTTÓJA:
„A zsenialitásnak
megvannak a maga
határai, a hülyeség
azonban nincsen
korlátok közé
szorítva.”
ifj. Alexandre Dumas

Életre kel a családi legendárium – a Macskakő irodalmi pályázatának alkotói és nagyszüleik mesélnek ’56-os emlékeikről vasárnap
a gyermekmúzeumban.
Családi legendárium címmel
hirdetett irodalmi pályázatot
tavaly a Macskakő Gyermekmúzeum. Mint arról a Soproni
Témában is beszámoltunk, azt
kérték az általános és középiskolás fiataloktól, hogy jegyezzenek le családi történeteket.

2019. május 1.

(francia író, drámaíró,
novellista)
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A cél az volt, hogy a gyerekek
minél többet beszélgessenek
az idősebb rokonokkal, gyűjtsenek össze érdekes sztorikat
a család életéből. A pályázatra
18-an neveztek, volt, aki a nagymama és nagypapa fiktív szerelmes leveleit, más a család

KÖNYVAJÁNLÓ

ifj. Alexandre
Dumas:
A kaméliás hölgy

Tankok 1956-ból – Holdampf Máté nemcsak megírta a nagyszülei történetét,
de rajzaival illusztrálta is azt

Holdampf Máté édesanyja ölében a díjátadón
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

tragikus sorsú nőtagjainak történeteit, de többen ’56-os emlékeket vetettek papírra. Most az
utóbbi alkotások életre is kelnek
a Macskakőben.
– Rózsás Zoltán és Holdampf
Máté is a családjuk 1956-os történeteit írta le, őket, illetve a
nagyszüleiket hívtuk meg a beszélgetős délutánra – mondta

Martos Virág múzeumpedagógus, a program szervezője. – Az
első élő családi legendáriumot
Szalai Gabriella történelemtanár moderálja. A beszélgetésen
láthatunk majd korabeli családi fényképeket, de a Soproni
Múzeum a kort idéző tárgyait is bemutatjuk, ahogy akkori híradókat is. Az a célunk,

Hasznos telefonos fejlesztés
MADARÁSZ
RÉKA

Horváth
Roland
egy olyan
új mobilalkalmazást fejlesztett
ki, amivel mind a Soproni Széchenyi István
Gimnázium tanárai,
mind pedig a diákok
percre pontos információt kaphatnak a
helyettesítésekről.
Horváth Rolandról már többször írtunk újságunkban. A
12.a osztályos diák újítása előtt
a Széchenyi-gimnázium honlapján egy táblázatban lehetett nyomon követni, hogy
a hiányzó tanárokat ki fogja
helyettesíteni. A listával az volt
a gond, hogy ha egy tanár például közvetlenül a tanítás kezdete előtt jelezte, hogy megbetegedett, arról a diákok már
nem értesültek.
– Az appot eredetileg magamnak készítettem, mert
többször is előfordult, hogy feleslegesen mentem be az első

Horváth Roland és kezében telefonján az új applikáció FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
órára – mesélte Roland. – Az alkalmazáson pár hete kezdtem
el dolgozni, hatalmas kihívás
volt, de rengeteget tanultam
belőle. Utólag kiderült, hogy a
tanároknak még hasznosabb,
mint a diákoknak.
Az alkalmazás ingyenesen letölthető a legismertebb android
áruházakból. Egy hét alatt már
mintegy háromszáz ember – a
fél iskola – élt is a lehetőséggel.
Az app hihetetlenül egyszerűen

működik: kiválaszthatjuk, hogy
tanárok vagy diákok vagyunk-e
– ha előbbi, akkor rákattintunk a
nevünkre, ha utóbbi, akkor pedig az osztályunkra. Narancssárga pötty jelzi a ránk vonatkozó adatokat. Az alkalmazás
percenként frissül az iskola
honlapjáról, a ránk vonatkozó
információkról pedig automatikusan értesítéseket kapunk.
– Még kevesen tudják,
hogy pár hete nyertem meg

harmadik alkalommal egy kaliforniai ösztöndíjat – fejezte be
a kivételes informatikus tehetség. – Az előző két évben a több
tízezer jelentkezőből én voltam
az egyetlen magyar, akit kiválasztottak, idén nyáron azonban
még egy budapesti fiú is részt
vehet az Apple WWDC egyhetes konferenciáján. A világ legnagyobb tech eseménye kiváló
lehetőség szakmai kapcsolatok
kialakítására is.

Nemzetközi neveléstudományi konferencia
Nemzetközi neveléstudományi irányvonalak és dimenziók
határok nélkül – ezzel a mottóval rendezte meg a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és a Kaposvári
Egyetem Pedagógiai Kara a 12. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciát Sopronban. A tanácskozás fővédnöke Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője volt. A háromnyelvű (magyar, angol és német) konferencia célja az volt, hogy a résztvevők

›

számára betekintést nyújtson a legújabb hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatási eredményekbe, az innovatív trendekbe és eljárásokba, támogassa az oktatói–kutatói generációk találkozását és párbeszédét, lehetőséget
teremtsen új szakmai kapcsolatok építésére.
A rendezvényen több mint száz szakember vett részt, szinte
minden neves hazai felsőoktatási intézmény képviseltette
magát, és számos európai országból érkeztek résztvevők.

hogy ne legyen „történelemkönyv szaga” az eseménynek,
hanem váljon személyessé a
találkozó, így a résztvevőket
is arra biztatjuk, hogy kapcsolódjanak majd be, meséljék el
a saját emlékeiket.
A program május 5-én 15
órakor kezdődik a Macskakő
Gyermekmúzeumban.

›

RÖVIDEN

Baba–mama hét
Idén is megszervezi a
baba–mama hetet a
Soproni Szociális Intézmény védőnői szolgálata. A programok május
6-án, hétfőn 9.30-kor a
megnyitóval kezdődnek
a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában (Zsilip
utca 1.), majd 9.45-től
előadásokat hallhatnak
az otthoni veszélyekről, a gyermekkori elsősegélynyújtásról, a szülésre felkészítésről és a
mentálhigiénéről. Kedden 10 órától ugyanitt
a hasizom és gátizom
szülés utáni rehabilitációjáról lesz szó, illetve
jóga- és hangtál-bemutatót is tartanak. Szerdán 10-től a gyerekkori
szorongások okairól és
azok megoldásáról hallhatnak, csütörtökön 10
órától bepillanthatnak
az érdeklődők a szülészet és a szülőszobák
világába, majd a babamasszázzsal is megismerkedhetnek. Pénteken 10 órától az eltérő
fejlődési csecsemőkről
és gyerekekről tartanak
előadást, ahol a gyanús
jeleket is ismertetik a
szakemberek.

Babakiállítás
3000 év divatja mini
modelleken címmel
nyílt meg D. Práder Éva
babakiállítása Budapesten. A soproni alkotó a
Kis Áron Magyar Játék
Társaság meghívására
mutatkozik be a fővárosban. Hetvenkét babája május 18-ig látható
az Orlay utca 2/b-ben.

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

Ha valaki igazán kiérdemli a „végzet asszonya” címkét, az Marguerite Gautier, az ifjú párizsi kurtizán.
Mégis, amikor minden
idők egyik legfelkavaróbb szerelmes regényének a hősnője rátalál az
igaz szerelemre, mindent
feláldoz a szenvedélyért.
Mielőtt végzete beteljesedik, erről a reménytelen boldogságról is képes lemondani az őt tiszta
szívből imádó, ám cselekedeteit megérteni képtelen Armand jövője érdekében. Az ifjabb Alexandre
Dumas önéletrajzi ihletésű regényét saját maga alkalmazta színpadra.

Ez történt
Sopronban
200 évvel ezelőtt, 1819. április 17-én született Csepregen felsőpulyai Kozma Rudolf 1848–49-es forradalom és szabadságharc
nemzetőr századosa. A kiegyezés idején a Sopron
megyei Honvédegylet tagja volt és magánmérnökként
tevékenykedett.
140 évvel ezelőtt, 1879-ben
született Salgótarjánban Cotel Ernő vaskohómérnök,
egyetemi tanár. 1923-tól
Sopronban a vaskohászattani tanszék vezetője, a fémkohászati osztály dékánja,
majd az 1930/31. és 1931/32.
tanévben a főiskola rektora lett. Budapesten hunyt el
1954. november 8-án.
75 évvel ezelőtt, 1944. április 23-án szövetséges légitámadás érte a Fertő-vidéki HÉV-et. Az Eszterháza
és Pomogy (Pamhagen) közötti pályatestet két bomba
találta el.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A Fekete Madonna-kép mindig emlékezteti őseire

CUKORÁTLAGJELZŐ

Az egyik legnagyobb mértékben terjedő, érrendszert
károsító betegség a cukorbetegség. Különösen, ha a
családjában van/ volt cukorbeteg, vagy Önnek már
igazolták érbetegségét, vagy
van valamilyen érrendszert
terhelő egyéb rizikótényezője (elhízás, magas vérnyomás, vérzsírprobléma...), feltétlen tisztázandó, nem cukorbeteg-e, vagy nem tart-e
a cukorbetegség felé.
Egy bűvös laboratóriumi
adat megmutatja, milyen át-

›

lagos cukorértékekkel telt a
vérvétel előtti 8–10 hete. Ezt
az adatot használjuk (mások
mellett) a cukorbetegség
miatt kezeltek követésénél
is. Ma már a diabetest megelőző kóros cukorállapot kiszűrésére is használható.
Ha a HbA1c 5,6% alatti, akkor kifogástalan volt a vérvétel előtt a cukorháztartása.
6,5%-tól felfelé sajnos már
cukorbetegséggel, 5,6–6,5
között károsodott cukorháztartással él!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 1–7.

Május 1.,
szerda

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Május 2.,
csütörtök

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Május 3.,
péntek

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Május 4.,
szombat

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Május 5.,
vasárnap

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 6.,
hétfő

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Május 7.,
kedd

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel a május 1., ezen a napon
az ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig lesz érvényben.

KERESZTREJTVÉNY

Otthonra lelt Bánfalván
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk éltető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Dr. Sydorkó György okleveles faipari mérnök, mérnöktanár, aki édesapja révén a
magyar mellett lengyel állampolgár is. Mint mondja, sajnos
az „apanyelvet” nem beszéli. –
Apai felmenőim az egyik legrégebbi és talán legszebb lengyel városban, az egy időben
Magyarország kapujaként is
emlegetett Przemyśl városában
éltek – kezdte Sydorkó György.
– Édesapám lengyel katonaként
került Magyarországra, miután
a német csapatok 1939-ben lerohanták Lengyelországot, mint
annyian mások honfitársai
közül, ő is itt talált menedéket.
Apai felmenőimről meglehetősen keveset, vagy szinte semmit sem tudok, ugyanis édesapám nem mesélt róluk, amit
nagyon sajnálok. Przemyślt a
második világháborúban szörnyű megpróbáltatások érték: a
várost a San folyó mentén kettéosztották, egyik részét a németek, másik részét pedig a szovjet

Dr. Sydorkó György FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
csapatok szállták meg. Ha egyáltalán túlélték a borzalmakat,
a családok még a városon belül
sem tudtak egymással kapcsolatba lépni.
– Édesapám először a nagycenki gyűjtőtáborba került,
majd idővel engedélyt kaptak
arra, hogy uradalmakba, magángazdaságokban dolgozhassanak

– folytatta dr. Sydorkó György.
–Apám előbb a környéken, majd
Vashosszúfaluban, az Erdődy-uradalomban kapott munkát. Szüleim itt, ebben a kemenesaljai kis faluban ismerkedtek meg egymással. Nagyapám,
Szuper György egy olyan hagyományos népi mesterséget űzött,
melynek eszközeit ma már csak

skanzenekben, tájházakban mutogatják, ő ugyanis takács, vagyis vászonkészítő szövőmester
volt. Gyerekkoromban sokszor
töltöttem náluk a nyarakat, akkor még megvolt a szövőszéke,
így egyszer-egyszer még én is
segédkeztem neki a fonalfelvetésében. Édesapám később
a SOTEX-ba ment dolgozni, így
került a családunk Sopronba,
ahol először a gyár mögötti,
úgynevezett „kolonéban” laktak a szüleim, majd nem sokkal
az én születésem előtt költöztek Bánfalvára. A háború után
a SOTEX-nek hosszú ideig orosz
igazgatója volt, apám a tolmácsa és egyúttal a gépkocsivezetője is volt.
Dr. Sydorkó György a faipari
mérnöki diploma megszerzését
követően előbb a Soproni Faipari Vállalatnál műszaki fejlesztőként dolgozott, majd kisebb-nagyobb kitérőket követően a siketek faipari tanintézetében lett
oktató. Több szakkönyvet is írt
és lektorált, a szakképzés módszertanából védte meg doktori
disszertációját, majd mint országos összefogó vezető szaktanácsadó ment nyugdíjba. –
Soproninak, ezen belül is bánfalvinak vallom magam, ahol az
egykori pálos–karmelita templomban lévő Fekete Madonna
mindig emlékeztet lengyel gyökereimre is.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1945-ben született Sopronban. Édesapja eredeti szakmája géplakatos volt, édesanyja a háztartást vezette és nevelte a hat gyereket. Felesége pedagógus, a Fenyő téri iskolában tanított. György fiuk faipari
mérnök, egyéni vállalkozó, Mariann lányuk pedig pedagógus Bécsújhelyen.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 8-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Április 17-i rejtvényünk megfejtése: Demjén Ferenc élő nagykoncert. Szerencsés megfejtőnk: Sarang István (Sopron,
Aranyhegy utca).

12 Sztárok itt és ott

www.sopronitema.hu

2019. május 1.

A rajongók kitörő örömmel fogadták az új dalt

Legyünk mások!
KÓCZÁN
BÁLINT

Ava Max
első bombaslágere után újabb nagy
durranással hívja fel
magára a figyelmet! A
különleges tehetségű
énekesnő legújabb
dalában azt üzeni:
merjünk mások lenni!
Még meg sem vetette lábát a slágerlisták élén a Sweet But Psycho, Ava Max máris futószalagszerűen hozza az újabb slágert.
Az amerikai popdíva So Am I
című dalát a rajongók kitörő
örömmel fogadták.
– A felvétel arról szól, hogy
merjünk mások, különbek lenni, kitűnni a szürkeségből, és ne
fogadjuk el feltétel nélkül azt,
amit ránk akar erőltetni a társadalom – mesélte Ava Max. – Értékeljük és ünnepeljük azt, ami
valóban egyedivé tesz minket!

sarok
Anyaként is csúcsformában
MADARÁSZ RÉKA

Nőnek lenni nem egyszerű. A számtalan elvárásnak megfelelni
néha valóságos művészet. Ez a kérdés az
anyák napja közeledtével különösen aktuális.

– Amikor szomorú vagyok,
arra emlékeztetem maga, hogy
a hibáimmal együtt vagyok teljes, hiszen a való életben nincs
is olyan, hogy tökéletes – tette
hozzá az énekesnő.
A csinos előadó tehetsége
megkérdőjelezhetetlen. Albán felmenőkkel rendelkezik,
szülei 1990-ben hagyták el az
országot az akkori belpolitikai

helyzet miatt, és Ava ezt nem is
feledi, sőt! Büszkén vallja, hogy
szülei bátorsága és származása
inspirálja a munkában. Az énekesnő Wisconsinban született,
Virginiában nevelkedett, majd
Los Angelesbe költözött, hogy
megvalósítsa önmagát. Amit
eddig láttunk belőle, az hihetetlenül izgalmas, Ava igazi
egyéniség.

Attól, hogy valaki anya, még
adhat a külső megjelenésére. Tóth Bernadett korábban
arról mesélt, hogy a gyermeke születésétől kezdve
megszűnt nő és feleség lenni. Annyira a kislányára és a
családjára irányult minden
figyelme, hogy se a külsejével, se a lelkével nem foglalkozott. Sok idő, rengeteg
spirituális gyakorlat és tudatosság kellett ahhoz, hogy
észrevegye, mit csinál. Ma
már – 15 évvel később –

Ruby Harlem csillaga

A két éve alakult Ruby Harlemről biztosan sűrűn hallunk
majd a jövőben. A friss formáció nemrég újabb pozitív visszajelzést kapott a szakma részéről, hiszen dalaival bejutott a
Fonogram – az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma

vagy hangfelvétele kategória öt jelöltje közé, sőt, meg is
nyerte azt.
A Ruby Harlem az év elején
leginkább A Dal 2019 című műsorban való szereplésével hívta
fel magára a figyelmet, ahol a közönség is megszerette a bandát.

Az életigenlő dalok, energikus
dallamvezetéseik és az énekes–
dalszerző Iván Szandra egyedi
hangszíne együtt teszi összetéveszthetetlenné a zenekart,
amely május 10-én nagy ívű
bulira készül, hiszen 2. születésnapján a Metró Klubban lép fel.

odafigyel arra, hogy kívül és
belül is szép legyen, törekszik a harmóniára. Úgy gondolja, ha felhívnák a nők figyelmét arra, hogy anyaként
is vonzónak és kívánatosnak
kell maradniuk többek között a férjünk számára, akkor talán nem menne annyi
házasság tönkre.
Virágh Anna jó példa arra,
hogy sokgyermekes anyaként, sőt már nagymamaként és elfoglalt nőként is
figyelhet valaki a külsejére. Anna gyerekkorától vágyott az anyaságra és arra,
hogy minél előbb megtapasztalhassa. Öt fiút és egy
lányt hozott a világra, jelenleg pedig logopédusként
és coachként több helyen
is dolgozik.
– Lassan tanulgatom, hogyan alakítsam ki a finom
egyensúlyt a munka és az

Curtis nem
marad padlón
Bemutatta első szerzeményét a napokban
megjelent Legismertebb senki című EP-jéről Curtis. Az ország
egyik legsikeresebb
rappere nemrég egy
beharangozó videót
is nyilvánosságra hozott, de az új klip felülmúl talán minden
várakozást.
Őszinte és szókimondó szöveggel
tért vissza Curtis,
aki Nem maradok
padlón című dalában nem rejti véka
alá véleményét az
őt körülvevő emberekről sem.
– A dal már hónapokkal ezelőtt

Gerilla Impro Színház – Impro Sopron
Április végén és májusban
több alkalommal is találkozhat a közönség a Gerilla Impro Színház – Impro Sopron
előadásaival. Az improvizációs
technikák, játékok segítenek
többek között a konfliktusok
kezelésében vagy az egymásra
figyelésben, kiválóan fejlesztik a kreativitást.
– Sopronban a színházi improvizációs műfajt mint tréninget először
2014-ben Horváth-Töreki Gergely,
az „Itt és most” társulat akkori alapítója kezdeményezte – mesélt Szukics Imi alapító, aki hozzátette, hogy
az „Itt és most”-tal továbbra is jó barátságban állnak, és a májusi rendezvényükön is együtt lépnek fel. –
Mi később csatlakoztunk hozzájuk,
és olyannyira megtetszett a műfaj,

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

hogy egyre sűrűbben találkoztunk
és létrejött, egy saját imprós csapat.
Hogy miről is szól az improvizációs színház?

– Jeleneteket rögtönözünk szavakból, impulzusokból a közönség által
adott inspirációkból. Nincs semmi
megbeszélve előre, minden az adott

anyaság, a másokra és a
magamra figyelés között
– mesélte Anna. – Amikor
a gyerekeim itthon vannak,
és igénylik, akkor ők az elsők: beszélgetünk, nagyokat főzünk, együtt vagyunk.
A hétköznapok Annának a
munkáról szólnak, de esténként és hétvégén főként a
családdal foglalkozik. A harmónia megkívánja, hogy
mértéktartó legyen a megbízások vállalásában, illetve,
hogy hagyjon időt, energiát
magára és a sportra.
– Mindig fontosnak tartottam, hogy nőként se hanyagoljam el magam az
anyaság és a sok tennivaló mögé bújva – fejezte be Anna. – Nagy örömmel vagyok anya, de – értük
és magamért – törekszem
arra, hogy minél jobb formában maradjak.

pillanatban születik meg a színpadon
– fejtette ki Imi. –Az improszínház
önbizalmat épít, közösséget teremt,
új barátokat lehet megismerni, és
persze rengeteget van lehetőségünk
nevetni – sokszor a saját hibáinkon.
Az imprósoknak mindez a szabadság
felszabadító élményét adja és egy új
életszemlélet is egyben.
Az alapító tag hozzátette: vasárnaponként 15 órától a pedagógusok
művelődési házában vannak nyitott imprós műhelyek. Májustól több
időpontban Kalányos Tamás színház
rendező tart egész napos színpadi
tréningeket azoknak, akik kíváncsiak a színházi kulisszatitkokra, érdeklik a titkos kis cselek.
Az érdeklődők minden időpontot
megtalálnak a Gerilla Impro Színház Facebook-oldalán. Május 9-én
este pedig a Balhé című előadással
készülnek a Búgócsigában.

megszületett, egyszerre számvetés a múltammal és lökés a jövőmnek. Felálltam és folytatom,
erősebb vagyok, mint valaha! A
szövegbe pedig írtam néhány
intő szót is a társadalomnak –
mesélte a rapper.
Curtis gondolatai mellé remek alap született, a zenei anyagon Vígh Arnold dalszerző–producerrel dolgozott, akivel korábban már sikerre vitték a Kollányi
Zsuzsival közös kollaborációt, a
Pillangót, de a Rap biblia című
számot is együtt írták.
– Aki ismer, az tudja, hogy inkább a rap „aranykorát”, a 90es évek hip-hop zenéjét szeretem, de érdemes volt belenyúlni
Vígh Arnival az újvonalas trapbe is. Így született meg a Nem
maradok padlón, ami ötvözi ezt
a két világot.

›

RÖVIDEN

Új közös dal
Nagyszerű felvétel született a The Chainsmokers és a 5 Seconds of
Summer együttműködéséből, ugyanis megérkezett a Who Do
You Love!
A The Chainsmokers
már letette névjegyét
a nemzetközi zenei
szcénában: az amerikai dj/producer duó
2014-es #Selfie című
dala óta sorra gyártja a
slágereket.
Bár az ausztrál 5 Seconds Of Summer 2011
óta működik, leginkább
az utóbbi hónapokban
lehet róla hallani. A Who
Do You Love valószínűleg még komolyabb hírnevet szállít mindkét
formációnak!
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