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let
kulturális mellék
a 7–10. oldalon

Megújuló kollégium

Mintegy 137 millió forintból korszerűsítették és hivatalosan az elmúlt héten adták át a Roth-iskola
kollégiumát. Az intézményben további fejlesztések várhatók. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Virágzó
irodalmi élet

Állványerdő borítja
a Szent Istvántemplom tornyát,
megújul a külső
borítás.
A Szent Imretemplom plébánia
épületének teteje
is megszépül.

Szépülő
templomaink

3

A kötet a zeneszerző 1947 és 1957
között írt leveleit dolgozza fel

4

Városunk irodalmi élete
az utóbbi években sem
lankadt. A ma is alkotó
idősebb generáció mellett a pedagógusok és a
művészetpártolók egyre nagyobb figyelmet
szentelnek az utánpótlásnevelésnek. A GYIK
Rendezvényház áprilist
a költészet hónapjának
nyilvánította, így számos
programot a versnek
szentelt. A rendezvénysorozatba jól beleillett a
Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiumának irodalmi estje

11

A nyár nagy
slágere lehet

Szemetet
szedtek
Eltüntették a Lehár Ferenc utca végén keletkezett és folyton növekvő szeméthalmot a környék lakói. Nem ez volt az egyetlen akció
a közelmúltban, a nemzeti parkban is tartottak szemétgyűjtést.

6

Elvana Gjata, művésznevén Elvana minden
kétséget kizáróan a Balkán egyik legfényesebb popcsillaga, aki nemcsak gyönyörű, hanem tehetséges is. Az albán
énekesnő–dalszerző karrierje 2001ben kezdődött, azóta több mint 50
single-lel és 2 albummal büszkélkedhet. Pár hete pedig potenciális nyári
slágerként megérkezett Elvana
legújabb produkciója,
az Off Guard.
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Iskolák az alapoktól a felsőfokig

Időben kapott segítség
BERTHA ÁGNES

Sopron iskolaváros:
az alapfoktól a felsőoktatásig minden
intézménytípus széles
palettán képviselteti
magát. Sorozatunkban a város iskoláit
mutatjuk be, történelmüket, jelenüket és
terveiket.
A Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola és Szakiskola Sopron és
környéke értelmi sérült gyermekeinek oktatását–nevelését
látja el: enyhe, középsúlyos és
súlyosan halmozottan sérült
gyermekeket.
– Az intézmény 1989-ben
dr. Magas Lászlóné irányítása
alatt nyílt meg a Petőfi téri
épületben. A megnövekedett
számú sérült gyermek gyógypedagógiai fejlesztését igyekezett a város új iskola megnyitásával megoldani, mely
1998-ban vette fel Kozmutza
Flóra gyógypedagógus nevét

Intézményünkben az óvodai ellátástól a szakmaszerzésig
teljes a gyógypedagógiai feladatellátás – hangsúlyozta
Horváth Lászlóné igazgató
– tudtuk meg Horváth Lászlóné igazgatótól. – Kezdetben
kisegítő iskolaként fogadták itt
a gyerekeket 8. osztályos korig,
majd néhány év múlva bővült
az oktatás szakiskolai képzéssel.
2006-tól mint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény már bázisiskolai feladatot
látott el, mára pedig az anyaintézményen kívül több mint 300
gyermek rehabilitációs fejlesztését végzi utazótanári hálózat

A Kozmutza-iskola épületét Pejachevich Károly emeltette
1789-ben városi kaszinó céljára. Liszt Ferenc háromszor adott
itt koncertet: 1820-ban, 1840-ben és 1846-ban. 1853-tól
1891-ig kaszárnyának használták. A 19. század végétől oktatási célokat szolgál: polgári fiúiskola, sporttagozatos általános iskola, majd tagiskola volt, 1989-től a Kozmutza-iskolának ad otthont.

útján, a városban és kistérségében óvodától általános iskolán át a középiskoláig, segítve
a többségi integráló iskolákat.
Az idei tanévben vált teljessé
feladatellátásunk, hiszen óvodai csoporttal is bővült intézményünk, az integráltan nem
nevelhető kisgyermekek nevelését vállalva fel.
Az idei évben bővült a szakmakínálat is az enyhe fokban sérült 9–10. osztályos diákok számára: a már meglévő
sütőipari és gyorspékségi munkás, textiltermék-összeállító és
bőrtárgykészítő részszakképesítések mellett számítógépes
adatrögzítő és intézménytakarító OKJ-s végzettség is megszerezhető a szakiskolai tagozaton. Egyre több az autizmus

spektrumzavarral küzdő tanuló,
az új számítógépes ismereteket mélyítő szakma számukra
kiváló képzési lehetőség. A
szakmai bizonyítvánnyal a
diákok jó eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
A középsúlyos fogyatékos gyerekek készségfejlesztő iskolában szövött-tárgykészítést és
háztartástant tanulhatnak, az
iskolából kikerülve védőmunkahelyen kaphatnak munkát. Az

iskolában súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztő
nevelését–oktatását is végzik.
– Az intézményben minden gyógypedagógiai sérültség rehabilitációjára magasan
képzett szakember áll rendelkezésre – többek között logopédus, Ayres-terapeuta, látásfejlesztő, mozgássérülteket fejlesztő, konduktor – tette hozzá
Horváth Lászlóné. – A tanórák,
rehabilitációs foglalkozások
mellett lényeges a tehetséggondozás, melyre szakköri foglalkozások keretében van lehetőség,
komoly hagyománya van többek között a képzőművészeti,
zenei, tánc- és sporttevékenységeknek. A gyerekek városi,
megyei és országos versenyeken
vesznek részt, így sikerélményt,
pozitív megerősítést nyernek.
A Petőfi téri épület eredeti
funkciói alapján nagy termekkel rendelkezik, ezek többségét kisebb fejlesztőszobákká
alakították át. Jelenleg a tankerületi központ támogatásával
egy közel 500 millió forintos
pályázat elbírálására várnak: a
belső épület tetőterét szeretnék
beépíteni, új fejlesztőszobákat
létrehozni.

Jövő héten nyílik a Pannónia Hotelben a Kozmutza-iskola diákjainak kiállítása. Májusban pedig kulturális bemutatónak ad otthont az intézmény, ahol a megye sajátos nevelési igényű iskoláinak bemutatkozására nyílik lehetőség,
gazdag kulturális örökséget vonultatnak fel – a zene, a képzőművészet és a színjátszás terén is, valamint remek alkalom a találkozásra.
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Méhek,
darazsak
veszélyei
A jó idő beköszöntével egyre
gyakrabban keresünk programokat a természetben. Előfordulhat ilyenkor, hogy a megszokottól eltérő veszélyforrásokkal
találjuk szemben magunkat.
Az egyik ilyen veszélyt az olyan
rovarok jelentik, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem
– erre érzékenység esetén – akár
komolyabb szövődményeket
is okozhat.
Magyarországon több olyan
rovarral is találkozhatunk, amely
csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos
következményekkel jár. Közülük
leggyakrabban a darazsak és a
méhek keltenek riadalmat. Ezek
a rovarok jellemzően csak akkor
támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat
vagy fészküket. A veszélyes helyzetek legjobb megelőzése, ha
elkerüljük a fészket és nem ingereljük őket. A rovarokat vonzzák a
szabadon hagyott ételek, cukros
folyadékok, ezért a szabadban
mindig csomagoljuk be vagy
zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj,
elkerülhető egy kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.
Amennyiben a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illetve olyan helyen
tartózkodnak, hogy emberekkel
való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos
módszerekkel eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő segítséget!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Sopron Megyei Jogú Város

Óvatosan a dugókban!

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET
keres

Munkakör alkalmazási feltételei:

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
közszolgálati másodfokú szakképesítés (közterület-felügyelői vizsga, biztonságszervező stb.);
közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség.
Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak
letételét vállalják (a költséget a hivatal biztosítja tanulmányi szerződés keretében).
Előnyt jelent: német nyelvismeret.

A munkakör fő tartalma:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának,
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített
környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben
meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal
Közszolgálati Szabályzata szerint. Soproni lakhellyel nem rendelkezők részére albérleti támogatást biztosítunk.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–124-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. május 16-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2018. május 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az

elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A torlódások fokozott odafigyelést igényelnek az autósoktól. Ha nem akarunk várakozni,
odafigyelve hajtsunk ki a sorból, hiszen számítani kell a szemből és néha – bár nem szabályosan – a hátulról jövőkre is.
A jó idő beköszöntével számtalan helyen botlunk útfelújításokba, nő a forgalom az utakon, több a jármű. Gyakrabban
keveredünk ilyenkor a dugókba.
– Az elmúlt évben több olyan
balesetünk volt, ami torlódások környékén következett be
– mondta el a Soproni Témának
Kovács Miklós rendőr alezredes,
a Soproni Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. – Figyelmetlen
vezetés miatt előfordult, hogy

az autós a már álló sorba hátulról futott bele, és 3–4 autót is
összetolt. Kópháza és Nagycenk
között a „fix kapunál” végzett
útfelújításnál több hasonló eset
történt, de a határnál, amikor az
osztrákok okmányellenőrzése
miatt összetorlódott a kocsisor
a kilépő oldalon, szintén volt
ilyenre példa. Azt javaslom, akinek lakott területen kívül bármilyen forgalmi ok miatt hirtelen lassítania kell, kapcsolja
be a vészvillogót, és amíg a

mögötte levő két autó meg nem
áll, tartsa bekapcsolva. Így fel
tudja hívni a mögötte haladó
autós figyelmét, hogy váratlan helyzet van, számítson rá.
Anyagi kárt, de súlyos személyi
sérülést is elkerülhetünk ezzel
a módszerrel.
Kovács Miklós arra is felhívta
a figyelmet, hogy baleset adódhat abból is, ha álló sorból akar
egy autós kikanyarodni. Gyakori, hogy a várakozást megunva úgy dönt valaki, kikanyarodik és inkább más útvonalat
választ. – Győződjünk meg ilyen
esetben, hogy szemből és hátulról sem jön senki, és csak ezután hajtsunk ki! – tette hozzá az
alezredes. – Szabálytalan motoros is előzheti a sort, akire fokozott veszélyt jelent a kikanyarodó autó.
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Óra készül a Szent Istvánra, tetőcsere a Szent Imrén

Szépülő templomaink
BERTHA ÁGNES

Tavaszi
nagytakarítás
Az önkéntes szülők és a volt tanítványok
részvételével tartottak nagytakarítást a Deák
Téri Általános Iskolában. Rendbe tették az
iskola udvarát, valamint az épületek külső
környezetét. Újratelepítették a sövényt, s
egyben a védelméről is gondoskodtak.

NAV: kedvezmények
Akik jogosultak voltak adókedvezményre, de év közben nem vagy csak késve
adtak le munkáltatójukhoz
adóelőleg-nyilatkozatot, a
május 22-ig benyújtandó
személyijövedelemadó-bevallásban kérhetik a Nemzeti
Adó- és Vámhivataltól a vis�szajáró összeget. A visszatérítést a hibátlan adóbevallás beérkezésétől számított
30 napon belül utalja ki az
adóhivatal.
Akinek a tervezetében vis�szaigényelhető adó szerepel,
annak a NAV erről elektroni-

kusan, illetve az Ügyfélkapuval nem rendelkezőknek
postán tájékoztatást küld
április 30-ig. Utóbbi körnek
visszajáró adó esetén kérés
nélkül is kipostázza a hivatal a tervezetet, ha bevallási
kötelezettségüket más módon nem teljesítették. A NAV
ilyenkor egy kiegészítő nyilatkozatot is postáz, amelyen – a tervezetben közölt
adatokkal történő egyetértés esetén – megküldhető
a visszajáró összeg kiutalásához szükséges postai cím
vagy bankszámlaszám.

Állványerdő borítja a Szent István-templom tornyát, megújul a külső borítás, valamint
mind a négy oldalra órát helyeznek el. A Szent
Imre-templom plébániaépületén az aula feletti
tetőhéjazat cseréje valósul meg.
– Templomunk idén ünnepli
felszentelésének 75. évfordulóját – mondta el Böcskei Győző,
a Szent István-templom plébánosa –, ennek alkalmából már
tavaly elkezdtük a felújítási
munkákat. Megújult a harangvezérlés, valamint mechanikai munkákat is végeztek:
kiemelték a harangokat, elvégezték a csapágyazást. A harangok működésének elektronikai vezérlését úgy újították fel,
hogy az idei munkálatok után az
órák irányítását is végezni tudja.
A felállványozott torony
felújításának első lépéseként
magas nyomású mosóval megtisztították a koromtól és algától,
majd elvégezték az alga elleni
alapozófestést. Ezután két rétegben fogják felvinni az új színt.
Emellett a legnagyobb újítás az
órák felhelyezése lesz: a torony
mind a négy oldalára kerül időmérő, amelynek a mutatóit
már felszerelték az óralapra. Ezt
követi a motorszerkezet elhelyezése a torony belsejében.
– A Szent István-templom felújítási munkái önerőből indultak: a hívek a tavalyi évtől kezdve

minden hónap első vasárnapján
a munkálatokra gyűjtöttek, valamint jelentős magánadomány is
összegyűlt – tette hozzá Böcskei
Győző. – Sopron önkormányzata
is biztosított bennünket támogatásáról. Szeptember 8-án
ünnepli a templom 75. évfordulóját, szeptember 9-én dr. Veres
András megyéspüspök úr a
szentmise keretében áldja meg
a felújított templomtornyot és
az órákat. Köszönünk minden
adományt, különösen hálásak
vagyunk a hívek segítségéért!
A Szent Imre-templom plébániaépületére is ráfért a felújítás: a húsz éve feltett tetőcserepek az időjárás viszontagságait
nehezen viselték, sorra eltöredeznek. – Az önkormányzat
homlokzatfelújítási támogatási keretéből nyertünk kétmillió forintot, melyet önerőből
további kétmillióval egészítettünk ki – hangsúlyozta Kálmán Imre plébános. – Ebből az
összegből valósul meg az aula
feletti tetőhéjazat-csere. A vállalkozó a cserepeket a helyszínre szállította, rövidesen
elkezdődnek a munkálatok.

A Szent István-templom tornyának minden
oldalára felkerül a régen tervezett óra

Mátyás király Sopronban

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Gyógytornával az egészségért
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A gyógytorna az egyik legősibb terápiás ág,
melyet a megelőzésben, a gyógyításban, valamint a rehabilitációban egyaránt alkalmaznak.
Leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszok és betegségek kezelésére ajánlják.
A gyógytorna olyan betegeknek ajánlott, akik mozgásszervi
problémákkal, ízületi gyulladással, kopással, sportsérülésekkel vagy gerincbántalmakkal küzdenek, emellett segít a
rehabilitációban, a tartásjavításban. Fontos szerepet játszik
a műtétek, balesetek és sportsérülések utáni rehabilitációs
időszakban. A Soproni Gyógyközpont mozgásterápia-szakrendelésén 12 gyógytornász és
egy adminisztrátor dolgozik.
– Ambuláns és fekvő osztályos
betegeket kezelünk – mondta
el a Soproni Témának Ábrahámné Magyarász Ágnes megbízott csoportvezető gyógytornász. – Négy kolléganő csak az
ambulancián fogadja a betegeket, a többiek foglalkoznak
a fekvő betegekkel is. Gyakoriak a traumás esetek, törések,
ficamok, valamint a neurológiai problémák, mint például
a porckorongsérv vagy a gyerekeknél a lúdtalp, a gerincferdülés. Télen például a síbaleset
utáni rehabilitáció a gyakori,
nyáron inkább az egyéb sportsérülések vagy a kerti létráról leesés. A legkülönbözőbb

és legkorszerűbb terápiákkal
segédkezünk, mint például
McKenzie-terápia, Schroth-terápia, lymphödéma-kezelés.
A mozgásterápiás csoport
munkatársainak főiskolai végzettsége van, ezen felül igyekeznek minél több továbbképzésen részt venni. – Átlagosan 120–170 beteget látunk

el naponta – tette hozzá Ábrahámné Magyarász Ágnes.
– Hozzánk háziorvosi vagy
szakorvosi beutalóval kerülnek
a betegek. Szakmai szempontok alapján a gyógytornászok
döntik el, kinek milyen kezelés szolgálja a gyógyulását. Az
orvos ad egy iránydiagnózist,
melyhez ki tudjuk választani
a terápiás módszert. Az esetek
nagy részében a betegek gyógyultan távoznak, és ugyan
csodát tenni nem tudunk,
de igyekszünk minden helyzetből kihozni a legjobbat.
Ehhez természetesen a páciens pozitív hozzáállása is
nélkülözhetetlen.

Az esetek nagy részében a betegek gyógyultan
távoznak a gyógytornászoktól FOTÓ: NÉMETH PÉTER

1482–83-ban a mostani Storno-házból irányította
Mátyás király Bécs ostromát FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Születésének 575.,
királlyá választásának 560. évfordulójára
való tekintettel Mátyás
király-emlékévvé nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as évet.
Az igazságos uralkodó
soproni lábnyomait
kerestük.
A reneszánsz műveltségű, erőskezű uralkodó sikeresen távol
tartotta a törököt az országtól,
valamint jelentős hódításai is
voltak, melyek között az egyik
legjelentősebb Bécs bevétele.
Ezt megelőzően közel három
hónapig Sopron vendége volt.
A háború Mátyás és III. Frigyes
német–római császár között
először 1477-ben robbant ki
amiatt, hogy a Habsburg-házból

származó Frigyes menedéket
nyújtott a magyar király ellen
szövetkező Beckensloer János
esztergomi érseknek, aki kincstárával együtt szökött el az
országból. Mátyás seregei körülzárták Bécset, de a két uralkodó
ekkor még békét kötött, amely
azonban rövid életű volt. 1482ben ismét kitört a háború a két
uralkodó között, a Kinizsi Pál
vezette fekete sereg egymás
után foglalta el a kisebb ausztriai várakat. Mátyás szeretett
volna minél közelebb tartózkodni a harcok színhelyéhez,
ezért 1482 decemberében Sopronban ütötte fel szállását, és
1483 februárjáig innen intézte
a hadjárat ügyeit.
Az akkori városi tanács Sopron belvárosának legelőkelőbb
részén, az Előkaputól kiinduló, a
városfalra támaszkodó emeletes
sarokházban, a mai Storno-házban helyezte el a királyt. Ez a ház
akkor Haberleiter Ferenc belső
tanácsosé volt. Az emeleten lévő

ebédlő ablakai akkor is, csakúgy,
mint most, a város főterére
nyíltak, melynek pezsgő életét
a király nyilván nem egyszer
tekintette meg.
Mátyás 1483 februárjában
hagyta el Sopront, majd hamarosan ostrom alá vette Bécs városát, melynek kapui 1485. június
első napján nyíltak meg előtte.
Katonáinak megtiltották a fosztogatást, sőt a sereg előtt több
élelmiszerrel megrakott szekér
érkezett a kiéheztetett városba.
Mátyás királyt befolyásos egyházi és világi vezetők fogadták,
ő pedig meghagyta a város régi
szabadságjogait, de a magyar
kereskedők érdekében az árumegállítási jogot elvette Bécstől.
Mátyás meghagyva Buda
korábbi státuszát, udvartartását
ezt követően Bécsben rendezte
be. A királyt egyre jobban gyötörte a súlyos köszvény, nagy
fájdalmai voltak, 1490. április 6-án az udvari kápolnában
még részt vett a virágvasárnapi
szentmisén, majd azt követően
váratlan elhunyt. Mátyás rövid
uralmának nem sok emléke
maradt az osztrák fővárosban,
egyesek szerint a Stephansdom
eredeti, azóta már többször
kicserélt mázas tetőcserepei
származhattak ebből a korból,
melyek a magyar király megrendelésére egy budai műhelyből
kerülhettek ki.
Mátyás király emlékét Sopronban egy róla elnevezett utca
őrzi, a Soproni Múzeum rendszeresen szervez Mátyás-napokat, és egykori szálláshelyén, a Storno-ház falán tábla
őrzi a városban töltött napok,
hetek emlékét.
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Egy kötetbe gyűjtve a zeneszerző diákkori emlékei

Szokolay Sándor levelei

EZ LESZ…
Véradás
Május 2., szerda 8 óra, GYSEV nemzetközi váróterem
További időpont: május 7., hétfő 14 óra,
Deák Téri Általános Iskola

Ügyes kezek

PLUZSIK TAMÁS

Május 3., csütörtök 15.30, Széchenyi-könyvtár
Anyák napi kézműves-foglalkozás

Megjelent a Szokolay Sándor 1947
és 1957 között írt 95
leveléből összeállított könyv. A kötet a
Hogy is kezdődött?...
címet kapta.
A kötet közreadóját, a művész
lányát, Szokolay Orsolyát kérdeztük a könyv, valamint a
Zene-Bona címet viselő kottagyűjtemény és CD megjelenésének előzményeiről.
– A kötetben is szereplő leveleket apai nagyapám, Szokolay
Bálint őrizte meg, de életében
nem beszélt a gondosan összegyűjtött és biztonságban őrzött
levélgyűjteményről – mondta el
Szokolay Orsolya. – Az ő halálát követően, 1997-ben kerültek elő ezek a rendkívül érdekes dokumentumok. Édesapámat meghatotta a különleges
atyai örökség, a váratlan találkozás gyermekkori emlékeivel, de
kiadásukra nem gondolt. Ennek
oka elsősorban a jól ismert szerénysége, de úgy gondolom,
hogy a visszatekintésnél mindig is jobban foglalkoztatta őt
az „időből kipattanó jelenidejűség”, hiszen szüntelenül az alkotás lázában égett.
A zeneszerző életművének
rendezése közben fogalmazódott meg Szokolay Orsolyában

2018. május 2.

Érfelhő kiállításmegnyitó
Május 3. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Kerékjártó Dalma tárlata

Rockhősök Sopronban
Május 4., péntek 17.30, GYIK Rendezvényház

Random-Impró színház
Május 4. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Fran Palermo koncert
Május 4. 21 óra, Hangár Music Garden

Zaporozsec koncert
Május 4. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Erdei kirándulás
Május 5., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló
A garantált ingyenes sétákra a kezdést megelőző nap
18 óráig kell regisztrálni

Szokolay Orsolya édesapja leveleivel – a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Sopron díszpolgára gazdag életművet hagyott hátra FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
a levelek publikálásának gondolata. A 95 levél közül 85-öt
még a középiskolai évek alatt
írt a zeneszerző, 10 a zeneakadémiai időkből származik.
A közös bennük a személyes
hangvétel. A levélgyűjtemény
bepillantást enged egy ma már
kevésbé ismert világba, de egyúttal tanulságos is lehet, hisz
olyan emberek érdeklődését is
felkeltheti, akik a komolyzene,
ezen belül Szokolay Sándor
munkássága iránt talán kevésbé
fogékonyak.

– A kötetből mint egy mesebeli történetből kiderül, hogyan
jutott el édesapám a Békés-Tarhosi Énekiskolából az első nemzetközi sikerekig, őrizte meg
tiszta, őszinte és szerény jellemét a legnehezebb időkben is
– fogalmazott Szokolay Orsolya,
majd felolvasott néhány sort
édesapja 1957 augusztusában
Moszkvából írt leveléből:
„Édes Anyikám és Apikám!
… nagyon jó hír, a moszkvai VIT
nemzetközi zeneszerzői versenyén a Szólószonátám hegedűre

I. díjat nyert! Ehhez nem tudok
többet mondani, először bőgtem, de még most sem vagyok
észnél! A pályázók száma több
mint négyszáz! A zsűri elnöke
Sosztakovics volt!”
A zeneszerző fiatalkori leveleinek közreadása önmagában is
kuriózum. Szokolay különleges
világáról mégis zenéje árul el a
legtöbbet. Korai alkotásai a könyv
CD mellékletről meg is hallgathatók, mégpedig a 2014-es Virtuózok verseny győztesének, Boros
Misinek az előadásában.

Fontos döntések a múlt heti közgyűlésen
A soproni képviselő-testület 28 napirendi pontot tárgyalt az elmúlt heti
közgyűlésen. Két pályázat érkezett a
Soproni Múzeum igazgatói állására.
A képviselők döntése értelmében az intézményt továbbra is a jelenlegi igazgató, dr. Tóth Imre vezeti. Elfogadta a testület azt az előterjesztést, amely szerint a Soproni Szakképzési Centrum Fáy
András Közgazdasági, Üzleti és Postai

Szakgimnázium igazgatója a jövőben
Siposné Rétfalvi Edina lesz.
A közgyűléstől elköszönt Barcza Attila.
A politikus mint választott országgyűlési képviselő ezentúl a parlamentben
folytatja munkáját Sopront és térségét
képviselve. Dr. Fodor Tamás polgármester ismertette, hogy a megüresedett önkormányzati képviselői helyre a választást július 15-én tartják.

Csizmadia Gábor dandártábornok, a
megye rendőrfőkapitánya felszólalásában arról adott tájékoztatást, hogy az
év rendőrkapitánysága díjat elnyerte a
soproni, amely elismerés a magas színvonalú és eredményes munkának szól.
A városvezetés a női kosárlabdacsapatot köszöntötte a közgyűlés megkezdése előtt. Az erről szóló írásunk a 13.
oldalon olvasható.

HOL JÁRUNK?
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 a helyes
megfejtést május 9-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a
szerkesztoseg@ sopronitema.hu címre,
ajándékot sorsolunk ki.

Mollay Károly szülőháza és emléktáblája
– Sopron, Balfi utca 24.
Dr. Mollay Károly (1913–1997) nyelvész, lapszerkesztő, művelődéstörténész, egyetemi tanár, professzor több mint negyedszázadon át volt a Soproni Szemle főszerkesztője. „Mollay Károly a Soproni Szemle történetének
valószínűleg örökre a legmeghatározóbb alakja marad” – írta róla Jankó
Ferenc. Szülővárosa 1971-ben Lackner Kristóf-emlékéremmel, 1987-ben Pro
Urbe Sopron díjjal tüntette ki. Sopron legmagasabb elismerését, a díszpolgárságot már súlyos betegen, 1996 decemberében vette át. „Nálam a munka
vagy amit publikálok, az önmegvalósítás eszköze és független attól, hogy azt
most elismerik vagy sem. Boldog vagyok, hogy végső soron egész életemben
azzal foglalkoztam, ami a hobbim volt” – fogalmazott Mollay professzor.
Születésének századik évfordulóján a Soproni Levéltár emlékkonferenciát
rendezett, ezzel is tisztelegve Mollay Károly tudományos munkássága előtt, a
Soproni Városszépítő Egyesület pedig szülőháza falán (Balfi utca 24.) emléktáblát helyezett el. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Megfejtés
Április 18-i rejtvényünk megfejtése:
Mollay Károly szülőháza és emléktáblája,
szerencsés megfejtőnk:
Kováts Attila, Sopron, Táncsics M. u. 17.
Az ajándék könyvet
a Pro Kultúra Jegyirodájában
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Soproni Dog Forum
Május 5. 17 óra,
pedagógusok művelődési háza
A téma: A figyelem művészete

Dér Heni Club Tour
Május 5. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Lépj tovább előadás
és koncert Bagdi Bellával
Május 7., hétfő 18 óra, Soproni Egyetem Bendek-kar

Nyugdíjas egyetem
Május 8., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház
Eljött a robotok kora? Helyettesíthetik-e az embert?
– Tatai Sándor adjunktus, tanszékvezető előadása

Koffer Wine & Spirit – Élő Lászlóval
Május 9., szerda 19.30, Koffer Bár
A minikurzus célja, hogy átfogó képet mutasson a hazai
és külföldi borokról, röviditalokról.

Local Vintage Company
Május 9., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

hangosító
munkatársat keres.
Feladatok:
• A Pro Kultúra intézményeiben (Soproni Petőfi
Színház, Liszt Ferenc Kulturális Központ, Fertőrákosi
Barlangszínház) a hangosítási feladatok ellátása.
• Az előadások, rendezvények, próbák hangtechnikai
igényeinek kielégítése.
• A hangosítási terület eszközeinek használata,
karbantartása, telepítése.
az ideális jelölt:
• a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés
(OKJ-s hangosító képzés)
• középfokú végzettség
• hasonló intézményekben szerzett
min. 1-2 éves tapasztalat
• magabiztos, felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• elektronikai képesítés
• idegennyelv-ismeret
amit kínálunk:
• stabil, megbízható munkahely
• béren kívüli juttatás, (pénzbeli juttatás + SZÉP kártya)
• munkaruha juttatás
• előmeneteli lehetőség
Jelentkezés:
A magyar nyelvű fényképes önéletrajzot és
motivációs levelet az alábbi e-mail címre várjuk:
Kovács Ferenc műszaki vezető • kf@prokultura.hu
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Roth-iskola: háromszáz diák komfortérzete javult

Megújuló kollégium
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Mintegy
137 millió forintból korszerűsítették és hivatalosan az
elmúlt héten adták át
a Roth-iskola kollégiumát. Az intézményben további fejlesztések várhatók.
A Roth Gyula Erdészeti, Faipari,
Kertészeti, Környezetvédelmi
Szakgimnázium, Szakközépiskola 1896-ban épült kollégiumában 82 lakóegység található, amelyben az iskola 300
diákjának biztosít ingyenes
elhelyezést. Az elmúlt évek
állagmegőrző javításain kívül
átfogó felújításra 2017-ig nem
nyílt lehetőség. Az elmúlt héten
átadott beruházás célja az volt,
hogy csökkentsék a fűtéshez
felhasznált hőenergia mennyiségét. A kivitelezés során szigetelték a födémet, kicseréltek 152
darab elavult nyílászárót, valamint 99 ablakot a műemléki
előírások szerint újították fel.
A mintegy 137 millió forintos
fejlesztés a magyar kormány

Az ünnepélyes átadón részt vett Barcza Attila, a város országgyűlési
képviselője, Gulyás Andrea államtitkár, dr. Jámbor László, a Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, Hoczek László, a Roth-iskola igazgatója,
valamint dr. Fodor Tamás polgármester is FOTÓ: NÉMETH PÉTER
döntésének köszönhetően
valósult meg.
– Az energetikai korszerűsítéssel az itt lakó diákok komfortérzete jelentősen javult –
mondta el Hoczek László iskolaigazgató az átadásom, amelyen
részt vett dr. Fodor Tamás polgármester, valamint dr. Jámbor
László, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója is.
– A tanulóink saját maguk is
hozzájárulnak a fenntartható-

sághoz, valamint az infrastruktúra megóvásához.
Gulyás Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára kiemelte,
a Roth-iskolában megvalósult beruházással példaértékű
választ adtak a klímavédelem
kihívásaira. Ugyanis a jövőben
jelentős energiamegtakarítást
lehet elérni. A jövőben további
fejlesztések is várhatók: előkészítés alatt áll egy 310 millió

Országos borverseny
Már javában tart a
szervezés, és már
megérkeztek az első
nevezések is az országos borversenyre,
amelyet az idén június
8–9-én tartanak Siófokon. Nevezni május
21-ig lehet.
Megkezdődött a nevezés az idei
országos borversenyre. A nyertes
tételek – az előző évekhez hasonlóan – részesei lesznek annak a
borválogatásnak, amelynek
segítségével külföldön népszerűsítik a magyar borokat. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT)
által szervezett verseny a magyar
borászatok legfőbb hazai megmérettetése. Ez büszkélkedhet
a legszélesebb résztvevői körrel:
2017-ben közel 200 bortermelő
összesen 628 tételét minősítették a bírálók. Ezek a számok min-

forintos, ugyancsak energetikai célú korszerűsítés.
– Sopronban jelentős törekvés, hogy csökkentsék a felhasznált energiát – tette hozzá
Barcza Attila, a város országgyűlési képviselője. – Városszerte
több intézményben is zajlanak
hasonló fejlesztések.
Az ünnepi beszédek után vágták át a nemzeti színű szalagot,
ezt követően a vendégek megtekintették a felújított szobákat.

›

RÖVIDEN

Majális
A soproniak az elmúlt
éveknek megfelelően a
Lövérekben, az egykori
kempingben ünnepelték
május elsejét. A háromnapos programsorozaton voltak könnyűzenei
koncertek, valamint kirakodóárusok is várták
a látogatókat.
A kicsiknek a Káposztás
utcai stadionban tartottak sportmajálist.

Megemlékezés
den korábbi nevezési rekordot
megdöntöttek. A rendezvény az
idén egyesíti a korábban önálló
pusztai bioborversenyt, valamint a kiemelt szakmai partnerként közreműködő Takarékbank
is az eseményen választja ki saját
válogatásának tételeit. A verseny
egyik célkitűzése, hogy átfogó
képet adjon a magyar bortermelés változatosságáról és gazdag-

ságáról, ezért a szervezés során
arra törekednek, hogy minél
több borászat részére biztosítsák a részvétel lehetőségét. Az
országos rendezvényt megelőző borvidéki versenyeken
nagy arany- vagy aranyérmet
nyert tételek a nevezési díj feléért vagy akár nevezési díj fizetése
nélkül vehetnek részt az országos borversenyen.

Soproni
Szemle
Megjelent a Soproni Városszépítő
Egyesület helytörténeti
folyóiratának, a Soproni Szemlének
(hetvenkettedik évfolyam) az idei
első száma, amelyben a szerzők
a huszadik század első felének
gazdasági és politikai összefüggéseit
elemzik. A Műhely rovatban Sopron
megye 1648–1750 közötti hadiadókötelezettségéről és a katonák téli
kvártélyozásáról olvashatunk. Nem
hiányzik a folyóiratból a megszokott
Soproni Könyvespolc rovat sem.
A Közleményekben az egyesület
2017. évi munkájáról dr. Józan Tibor
elnök számol be.

A rendőrség napja alkalmából tartottak megemlékezést az elmúlt
héten a Kossuth Lajos
utcai pihenőházban.
A Soproni Nyugdíjas
Rendőrök Baráti Egyesületének rendezvényén
részt vett dr. Simon István alpolgármester is.

Leállt a távfűtés
Az időjárási viszonyokra
tekintettel áprilisban leállt a távfűtés – tájékoztatta lapunkat a Sopron
Holding Zrt.
A rendelkezésre állási időszak az év szeptember 15. napja és a
következő év május 15.
napja között tart. A távhőszolgáltató a városi
szintű szolgáltatást akkor szünteti meg, ha a
külső levegő napi átlaghőmérséklete három
napon át 12 Celsius-fok
fölé emelkedik. Amen�nyiben az időjárás indokolja, a fűtést visszakapcsolják. A szolgáltatás újraindítását a társasházak közös képviselője írásban kérvényezheti.

Új irány
Horváth Ferenc jegyzete
Egyelőre még nem lehet tudni, hogy
konkrétan milyen elemeket tartalmaz
majd a negyedik Orbán-kormány új gazdaságpolitikája, de annyi kiszivárgott, hogy a már stabil alapokra
épül, s célja az ország még gyorsabb felzárkóztatása
a fejlettebb nyugati országokhoz. Ehhez valóban jó
kiindulópont lehet az eddigi teljesítmény, amelyet az
IMF legfrissebb (áprilisi) jelentése is elismer. A konzervatív becsléséről ismert pénzügyi szervezet a gazdaság idei bővülését 3,8, a jövő évit pedig 3 százalékra emelte. A magyar
kormány ennél többet
„Az IMF, a konzervavár, s az eddigi tapasztív becsléséről ismert
talatok szerint nagyobb
pénzügyi szervezet a
is lesz a bővülés. Ezt a
gazdaság idei bővünövekedést segíti majd
lését 3,8, a jövő évit
az új gazdaságpolitipedig 3 százalékra
ka irányainak kijelöléemelte. A magyar kor- se és nyilvánvalóan az
mány ennél többet vár, ennek megfelelő konks az eddigi tapasztala- rét intézkedések. A legtok szerint nagyobb is fontosabb cél amellett, hogy az ország tolesz a bővülés.”
vábbra is megmaradjon
a növekedési pályán, a már említett felzárkóztatási ütem fokozása, úgy, hogy megmaradjon a költségvetési egyensúly. Ennek eszköze lehet például
az újraelosztási rendszer átalakítása, a központi hatékonyság növelése, a még gyorsabb bérnövekedés
elérése, a tudásalapú gazdaság magasabb szintre
emelése, a szakemberhiány megszüntetése, és még
nyilván számtalan olyan elem, amely segítheti az ország felemelkedését, a családtámogatási rendszertől akár a nyugdíjszámítás esetleges korrekciójáig.
Izgalmas időszak elé nézünk tehát, mert a tét nem
kicsi. Az ország önállóságának megőrzése mellett
(vele párhuzamosan) kell az új iránynak működnie.
Bizonyára lesznek, akik éppúgy, mint 8 éve – finoman fogalmazva – kétségeiknek adnak hangot. Nekik mást nem kell tenniük, csak elemezni, hogy 2010től 2018-ig honnan, hová jutottunk, mert azt senki
sem vitathatja, hogy a csőd széléről indulva értünk
el egy stabil, a múlt évben már 4 százalékot elérő
nemzetijövedelem-bővüléshez. Innen kell folytatni
az új helyzetnek és céloknak megfelelő eszközökkel, remélve, hogy a világgazdaságban is fellendülés
lesz, hiszen a magyar gazdaság nyitott, ezért érzékeny a nemzetközi folyamatokra. Mindenesetre érdeklődéssel várom a fejleményeket, remélve, hogy
hamarosan kiderülnek a tervek, talán már a kabinet
megalakulásakor vagy azt követően.
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Megtisztították a Lehár Ferenc utca végét és a nemzeti parkot

Szemetet szedtek

A nemzeti park területéről négy köbméternyi hulladékot szedtek fel FOTÓ: GAÁL-TÓTH ANDRÁS

Eltüntették a Lehár
Ferenc utca végén
keletkezett és folyton
növekvő szeméthalmot a környék lakói.
– Az Apácakert lakosai értetlenül szemlélték a Lehár Ferenc
utca végén illegálisan létrehozott szemétkupacokat – mondta
el Gáncs Krisztián, a szemétszedés egyik kezdeményezője.
– A lakóközösség összefogásával és az önkormányzat segítségével sikerült felszámolni a
szeméthegyeket, és eltüntetni
a gyerekruhákat, autógumit,
elektronikai hulladékot, bútorokat, festékes dobozokat és sok

minden mást, amelyet ismeretlenek a bokrok aljába dobáltak ki. Rengetegen voltak ott a
környéken lakók közül, így két

óra alatt sikerült a konténert
telerakodni.
Mint megtudtuk, a lakók a
jövőben is feljelentik az illegá-

lisan hulladékot lerakókat, mint
ahogy ezt most is megtették.
– Köszönjük a város önkormányzatának a szemeteszsákokat és kesztyűket, illetve a konténer elszállításának megszervezését – zárta Gáncs Krisztián.

A nemzeti parkban
is szedték

A Lehár Ferenc utcai szemétkupacot a lakók
közösen számolták fel

FEKE PÁL
SERBÁN ATTILA
Május 12., 18.
19.00 *

* Bérletes előadásainkra is válthatók jegyek a szabad helyek függvényében!
www.soproniszinhaz.hu
Jegyek: Pro Kultúra jegyiroda (Liszt Ferenc u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu

Ismét rengeteg hulladéktól
szabadították meg a természetet a Fertő–Hanság Nemzeti
Park dolgozói a védett területen – ebben az esztendőben
egy négy köbméteres konténert sikerült megtölteni hulladékkal. A szemetelés ellen a
szakemberek több fronton is
harcolnak.

2018. május 2.

Vadászverseny
A Soproni Egyetemen (SOE) tartották meg a
VII. Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedőt,
amely egyben emlékverseny is volt. Az egyetem tavaly elhunyt hallgatója, Rakonczai Péter
előtt tisztelegtek, aki sokat tett azért, hogy ezt
az eseményt itt rendezhessék meg.
A versenyen öt csapat sorakozott fel. A vetélkedő programjában szerepeltek elméleti
(szakmai és vadászetikai teszt,
vadászkutya és vadászkürtjel-elismerés), és gyakorlati (lövészet,
csapdafelállítás, vadászvendég-kísérés) feladatok. Az eseményt Pap László, a Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese és prof. dr. Náhlik
András, a Soproni Egyetem rektora nyitotta meg.
Az eseményt végigkísérték a
Soproni Egyetem Vadászkürtösei Baráti Körének kürtszólamai.
A gyakorlati feladatok elvégzésére pazar helyszínnek bizonyult a Göbös-major Ökoturisztikai Központ, ahol a magyalosi

lőtér munkatársai nagy szakértelemmel vezették a lövészeti
versenyszámokat. Másnap a
Soproni Egyetem termei és
botanikus kertje vált a verseny
színterévé.

Eredmények
Csapatversenyben első lett a
Szent István Egyetem (Gödöllő)
1. csapata, a második és harmadik helyen a SOE erdőmérnök-,
valamint a SOE vadgazdamérnök csapata végzett. A Herman
Ottó Szakkollégium különdíját
a növénytan-felismerésben és
a szakmai elméleti tesztben
legjobban szerepelt versenyző,
Skripek Sándor, a SOE erdőmérnök-hallgatója vette át.

Lajkó Félix & VoŁosi – zene határtalanul

Cinderella, mesemusical fényvarázslatban

A magyar Hamupipőke
Barlangnyitány:
a Vajdaság Paganinije

Lajkó Félix & VoŁosi együttes nyitja meg a
Fertőrákosi Barlangszínházban az idei szezont
május 27-én este hat órakor.
A komoly- és népzenészeket egyesítő Vołosi tagjai egy
esküvőn találkoztak, Lajkó
Félix pedig több mint húsz éve
a magyar nép- és világzenei

színtér állócsillaga. Közös produkciójuk a varsói Cross Culture
fesztivál és a Budapest Ritmo
után a Fertőrákosi Barlangszínházban is hallható lesz.

A Vołosi és Lajkó Félix együttműködése szinte elrendeltetett: a lengyel vonósbanda és a
magyar hegedűfenomén találkozása csak kirobbanó erejű
koncerteket eredményezhet.
Közösek a népzenei gyökerek,
a zene tisztelete, ugyanakkor
az állandó késztetés a szabályok áthágására is. Lajkó Félix
muzsikáján érződik a népzenei
ihletettség és a vajdasági temperamentum, a lengyelek pedig
hozzák mindehhez a klasszikus
felkészültséget, a hagyományaikat, a múltat, s mindez szilajságot, dinamikát, szabadságot
szül a közös muzsikálás közben. Koncertjük a varsói Cross
Culture fesztivál és a Budapest
Ritmo után a Fertőrákosi Barlangszínházban is hallható lesz.
Lajkó Félixnek mindegy, hogy
népzene, rock, blues vagy klezmer az alapanyag, csak lehessen ötvözni az elemeket, és
szárnyalhassanak a hangok. Az
ő művészete a zene, határtalanul. Nemrégiben egy beszélgetés során vallotta be: nem tudja,
mi zajlik benne egy koncerten,
hiszen az ujjai és a feje között
utaznak a hangok. A zenének
játszik, vagy a zene játszik neki
– nem elemzi ezt. A Vajdaság
Paganinije jelzőt kapta meg a
közönségtől. Csak játszik. Szabadon, határtalanul. Így nyitja a
barlangszínházi szezont is.

Az országban egyedülálló LED díszlet- és
látványelemek között,
a „vizes vb” megnyitóján is látott nagyszerű
táncosokkal, sztárénekesekkel lép színre
a magyar Hamupipőke, azaz Cinderella
a barlangszínházban
az ExperiDance produkciójaként. A zeneszerző az Edda ikonikus tagja, Gömöry
Zsolt, a koreográfus Román Sándor, a
szövegkönyv Pozsgai
Zsolt munkája.

Idén 11. alkalommal rendezik
meg Sopronban a Tündérfesztivált, amikor tündérek és manók
töltik meg az Erzsébet-kertet, a

város tereit és intézményeit. A
rendezvény számos zenei, színházi programmal is várja a gyerekeket, akiket a fesztiválnapok
zárásaként este a barlangszínházban az ExperiDance táncegyüttes előadása, a Cinderella

FŐBB SZEREPEKBEN
HAMUPIPŐKE, ANIKA: Muri Enikő/ Békefi Viktória/ Zsitva
Réka/ Laurinyecz Réka TÜNDÉRKERESZTANYA: Koós Réka/
Fésüs Nelly/ Köllő Babett MOSTOHATESTVÉREK, FLÓRI
ÉS DÓRI: Tatár Bianka/ Pánics Lilla/ Vajai Flóra/ Rácz
Zsuzsanna/ Rigler Renáta ALBERT HERCEG: Szabó Máté/
György Rózsa Sándor/ Gulyás Hermann Sándor LAJOS
FŐHERCEG, ALBERT HERCEG APJA: Gerdesits Ferenc/
Mikó István MOSTOHA: Holman Enikő ZENEI MINISZTER:
Torma Zsolt
JELMEZTERVEZŐ: Debreczeni Ildikó DÍSZLETTERVEZŐ:
Mira János KOREOGRÁFUS: Román Sándor ZENESZERZŐ:
Gömöry Zsolt SZÖVEGKÖNYV: Pozsgai Zsolt PRODUCER:
Vona Tibor RENDEZŐ: Pozsgai Zsolt – Román Sándor

varázsol majd el. Az ismert
Hamupipőke-történet ezúttal
régi tartalmával, ám megújult
formában, tánc- és mesemusicalként kel életre – kiegészítve
az együttesre jellemző különleges színpadi látványelemekkel.

›

IDŐPONTOK

Barlangszínházi
előadások
2018. június 8.,
péntek 19:30
2018. június 9.,
szombat 15:00
2018. június 9.,
szombat 19:30
2018. június 10.,
vasárnap 15:00
2018. június 10.,
vasárnap 19:30

HétTánc Fest Sissi feledhetetlen legendája
Bárki részese lehet június
21-én annak az örömtáncnak,
amelynek keretében körbetáncolják Sopront úgy, hogy a Várkerületen, az Ógabona téren és
a Széchenyi téren a kezek összeérnek. Az esemény légi felvétel formájában is megmarad az
utókornak.
A tánc sokféle műfajának
találkozása lesz az egyhetes
programsorozat, amely során
neves táncművészek tartanak mesterkurzusokat az
érdeklődőknek.
A barlangszínházban az
Exper iD ance táncegyü ttes Nagyidai cigányok című,

Arany-művét táncszínpadra
álmodó előadása szerepel majd
június 22-én és 23-án.
A néptánc szerelmesei a már
hagyományosnak mondható
háromnapos FolkFesztiválon
tekinthetik meg a magyar folklór kincseit. A barlangszínházban pedig június 24-én Nyári
tánc virágporban címmel
az autentikus néptánckincs
remekeiből és színpadi feldolgozásokból láthatnak válogatást a nézők. A hét díszvendége az Erdélyből érkező Maros
Művészegyüttes lesz.
Ennek a hétnek a művészeti
vezetője a soproni Sipos Ferenc.

A beteljesületlen szerelmi vágyaktól izzó
bálon egy lázadó
királyné, egy vakmerő
gróf és egy csodaszép
cigánylány eltáncolják a soha be nem teljesülő szenvedély hol
felfokozott, hol gyötrelmes pillanatait.
Sissi és Andrássy gróf
legendája augusztusban látható a barlangszínházban az Experi
Dance Production
előadásában.
Fergeteges táncok Román
Sándor koreográfiájával, bravúros szólisták, két óra álombéli utazás, miközben a színpadon a 100 Tagú Cigányzenekar
muzsikusainak hangszeréből
olyan klasszikus dallamok kelnek életre, mint Liszt rapszódiái,
Monti csárdása, Brahms magyar
táncai és a Pacsirta – mindez
együtt élvezhető az előadásban.

Ferenc József feleségére, Erzsébet királynéra sokan szeretnek a
mesebeli, lázadó Sissiként emlékezni. A boldogságot Magyarországon találta meg, ahol a
nemesi udvar rajongott érte,
különösen az ország legszebb
férfijának tartott gróf Andrássy

Gyula. Szerelmük azonban soha
nem teljesedhetett be.
Sissi legendája ma is él.
Okos, politikailag tájékozott
asszonyként emlékeznek rá.
Miközben szerette az édességet, edzettsége az atlétákat
is megszégyenítette, s a világ

egyik legjobb női lovasának
számított. Az Európa legszebb
asszonyának tartott Sissi igazi
egyéniség volt: tartása királynői, járása a leírások szerint oly
kecses, amelyet nem lehetett
utánozni. Nem követte a divatot, sőt gyakran ellene ment:
derekát fájdalomszintig fűzte,
s hogy még vékonyabbnak tűnjön, nem viselt alsószoknyát.
A haja ápolásával naponta 2-3
órát is eltöltött. Félt az öregségtől, mindent bevetett a ráncok
ellen a marhahúspakolástól
kezdve az eperpakoláson át a
meleg olívaolaj-fürdőig. Tetoválása volt a vállán, amit éppúgy rejtett, mint ahogy idősebb
korában az arcát is fátyol és
legyező mögé bújtatta. Halála
után zárt koporsóban ravatalozták fel, hogy mindenki csak a
szépsége teljében lévő császárnéra emlékezhessen. Öregkori
arcának egyetlen mása a halotti
maszkja maradt.
Az emberek szívében mindmáig él a mítosza. Halhatatlanságát mostantól ez a fergeteges
táncjáték is őrzi tovább.
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SopronDrum: Dzsesszrobbanás a ritmus varázsában – jön az „afrikai Sting”!

Richard Bona & Mandekan Cubano Group

tHUNderDuo

Világsztárok ütős estekkel
Európában először Sopron adhat otthont a
műfaj világsztárjait felvonultató nemzetközi
ütősfesztiválnak, a SopronDrumnak június
közepén. Dzsesszcsillagok koncerteznek a
barlangszínházban a csillagos ég alatt. Érkezik a rajongók által „afrikai Sting”-nek hívott
Richard Bona is.
A SopronDrum hetének művészeti vezetője Horváth Kornél
Kossuth-díjas ütőhangszeres
művész, aki kiemelte, hogy a
meghívott világsztárok nemcsak muzsikálnak majd, hanem
kurzusokat is tartanak az ideérkező magyar és külföldi középiskolás, valamint egyetemista
művészeti hallgatóknak. Mesterkurzust vezet majd Dörnyei
Gábor, Billy Cobham, She-e
Wu, Rolando Morales-Matos
és Aaron Spears, aki olyan R&B
szupersztárokkal zenél együtt,
mint Ariana Grande és Usher.
A mesterkurzusra érkező diákok, hallgatók és tanáraik fellépnek ezen a hétvégén a Fő téren,
illetve a Liszt Café teraszán.

elvarázsolni és basszusgitárjával felvillanyozni. Profes�szionális muzsikus, koncertjei élményszámba mennek.
Könnyed, laza stílusa, fergeteges zenei tudása lehengerlő
és egyedülálló. A Los Angeles
Times ezt írta róla: „Képzeljenek
el egy művészt, akiben megvan
Ilyen jellegű, kimondottan Jaco Pastorious virtuozitása,
ütősöknek szervezett fesztivál George Benson énekesi kön�még nem volt az országban, nyedsége, Joao Gilberto dallam
sőt Európában sem. Ez kivé- és harmóniák iránti érzéke, és
teles alkalmat
mindez vegyítve
kínál mindazokaz afrikai kultúRichard Bona a
nak, akik az ütős
rával. Hölgyeim
hangszerek iránt műfaj egyik kedés Uraim, íme
é r d e k l ő d n e k , velt világsztárja,
Richard Bona!”.
hogy a műfaj
A SopronDrum
aki bármikor képes további szenzácilegnagyobbjaival
találkozhassanak, a közönséget
ója A ritmus varáés tanulhassanak elvarázsolni.
zsa produkció,
is tőlük. A közönamikor is együtt
ség számára pedig különleges lép fel She-e Wu marimbaműélményt tartogat, amikor a rit- vész, az amerikai Northwestern
mus varázsa járja át a települést. University zenei intézetének
Richard Bona a műfaj egyik professzora, Chris Deviney, a
kedvelt világsztárja, aki bár- Philadelphiai Szimfonikus Zenemikor képes a közönséget kar első számú ütőhangszerese,

a New Jersey-ben lévő Rutgers
Egyetem professzora, Rolando
Morales-Matos ütőhangszeres, karmester, a philadelphiai
és New York-i zenei intézetek
professzora, a Horváth Kornél és Dörnyei Gábor alkotta
tHUNderDuo, valamint a Sopron Balett.
A hét igazi csemegéje a világ
egyik legjobb és legkülönlegesebb dobosának tartott Billy
Cobham fellépése lesz. A fúziós
dzsessz ásza robbanékony, dinamikus zenész, akiről kevesen
tudják, hogy egy ideig az amerikai hadseregben dobolt. Utána
persze Miles Davis, George
Duke, Peter Gabriel, George
Benson is meggyőződhetett
arról, hogy nem illeszthető be
egy seregbe sem, hiszen akad
pillanat, amikor egyszerre négy
verővel játszik.
A SopronDrum olyan nyári
élményt kínál a műfaj kedvelőinek, amelynek keretében mágikus esteket tartogatnak a stílus
varázslói. Ütős programként.

LÉLEKFONATOK A SOPRON BALETTŐL
A különleges eseményen a műfaj legnagyobbjai találkoznak, a táncosok pedig kimondottan a magyar produkcióra
készülnek egyedi koreográfiákkal. A tHUNderDuo és a Sopron Balett a társművészetek egymásra hatásaként ősbemutatót tart ezen az esten Lélekfonatok címmel, a koreográfus Demcsák Ottó.

Rolando
Morales-Matos
Billy Cobham

›

Chris Deviney

Richard Bona
& Mandekan
Cubano Group
2018. június 15.,
péntek 20:00

KORNÉL ÖTVENFÉLE
ÜTŐHANGSZEREN JÁTSZIK
Horváth Kornélt 2016-ban megválasztották a világ legjobb
ütőhangszeresésének a rangos brit Rhythm zenei magazin
internetes oldalán, a Musicradar.com szavazásán. Magyar
zenész korábban nem került fel ilyen listára. Jellegzetes
alakja ő a magyar zenei életnek: legalább ötszáz lemezen
szerepelt eddig, ezt kevesek mondhatják el magukról. A
kortárs szerzeményektől a népzenén, a rockon, a kön�nyű- és komolyzenén át egészen a dzsesszig terjed a játékát őrző albumok műfaja. A hazai zenei élet legnagyobbjai mellett színpadra lépett olyan világsztárokkal, mint Al
di Meola, Alegre Corea, Randy Brecker, Stanley Jordan.
Ötvenféle ütőhangszeren játszik egyedi, általa kifejlesztett stílusban, amikor nemcsak a tenyere belső felületével üti a hangszert, hanem a kéz külső részét is használja,
egészen a körmökig.

IDŐPONTOK

The Magic of Rhythm
– She-e Wu/ Chris
Deviney/ RolandoMorales Matos/
tHUNder Duo és a
Sopron Balett
2018. június 16.,
szombat 20:00
Billy Cobham Band
2018. június 17.,
vasárnap 20:00

She-e Wu

2018. május 2.

Kulissza-melléklet

www.prokultura.hu

9

Nemzetközi csapat – világslágerek a Grease-től a Nyomorultakig

Együtt a musicalmesterek
A SingSingSing
Masters Musical
show július közepétől összesen nyolcszor tekinthető meg
a barlangszínházban.
Egy teljesen megújult előadás, ebben
az évben nemzetközi
csapat és hazai sztárok, valamint a műfaj
legnagyobb slágerei
várják a közönséget.
Szakál Attila, a musical rendező–koreográfusa örömét
fejezte ki, hogy milyen nagy
és rendkívüli élmény lesz ezen
az egyedülálló helyszínen fellépni a magyar, az európai és
Broadway-musicalirodalom legsikeresebb számait bemutató

Füredi Nikolett

Vastag Tamás és Stéphanie Schlesser
előadással. Igazi nemzetközi
produkció várja a közönséget
a Csóka Péter vezette Jackdaw
zenekarral és 14 fős tánckarral.
A show-ban fellép a londoni
Joël Wood, a Párizsból érkező
és tavaly az Aida főszerepét

magyarul hatalmas sikerrel
éneklő Stéphanie Schlesser,
valamint testvére, a brüsszeli
Yannick Schlesser, aki a könnyűzenében is otthonosan mozog.
A hazai színeket a produkció állandó, népszerű és

Papp Attila
közönségkedvenc szereplői –
Feke Pál, Vastag Tamás, Füredi
Nikolett, Fésűs Nelly, Buch
Tibor, Savanyu Gergely, Kiss
Noró, Papp Attila – képviselik.
A produkcióban részletek
hangzanak el többek között a

Grease, az Elisabeth, a Jekyll &
Hide, a Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge, a Nyomorultak,
a Broadway Shows, a Wedding
Singer, a Frozen, a Notre Dame,
a La Mancha lovagja és az István, a király zenés darabokból.

JOËL A SZÍNPAD VARÁZSÁBAN

MINDÖRÖKKÉ AIDA

Az Angliában született Joël Thomas Wood énekes�sztár, színész musicalekben, filmekben szerepel
több országban. Ő látható a Paradicsom Kemping
című francia vígjátéksorozatban, ahol Sean figuráját kelti életre. Jelenleg játszik a párizsi Robin Hood
musicalben, abban Kicsi Johnt alakítja. Ugyancsak a
francia fővárosban énekli az Aladdin című musicalban Dzsini szerepét. Alkotóként jelen van a Disney
show-ban, a Kalózok és Hercegnők Fesztivál előadásaiban. A fakír rendkívüli utazása című friss amerikai filmben is játszik. Nagyon várja már a fertőrákosi közönséggel való találkozást, és meglepetésdalokkal is készül a nagy show-ra.

A Franciaországban élő
Stéphanie Schlesser édesanyja magyar származású,
édesapja luxemburgi. Itthon az Aida soproni sikere
után szerepelt a fővárosi
We Will Rock You musicalben is. A leghűségesebb
város közönsége szeptembertől ismét találkozhat
vele, hiszen a Petőfi Színház újra műsorra tűzi az
Aidát bérletszünetben is.

Csak rock ’n’ roll Feke Pállal
Igazi rock and rollshow, fénybombázással felérő, egyedülálló
látványvilág, remek
zenészek, örökzöld
slágerek és fantasztikus hangulat várja
a közönséget Feke
Pál Csak rock ’n’ roll
című produkciójában,
amelynek két sztárvendége Szulák Andrea és Radics Gigi lesz
a barlangszínházban
július 1-jén.
A Feke Live Show emlékezetes és hatalmas sikerű premierje a Soproni Petőfi Színházban volt februárban, mert a színész–énekesnek a teátrummal
régóta nagyon jó a kapcsolata.
Az elmúlt évadokban énekelt
az Evita című produkcióban,
és a Zene, New York, Szerelem
című darab főszerepét is ott
formálta meg. A The Blues Bro
thers – The Hungarian show-t

Fésűs Nelly

›

IDŐPONTOK

Előadások
a barlangszínházban
2018. július 19.,
csütörtök 20:00
2018. július 20.,
péntek 20:00
2018. július 21.,
szombat 20:00
2018. július 22.,
vasárnap 20:00
2018. július 26.,
csütörtök 20:00
2018. július 27.,
péntek 20:00
2018. július 28.,
szombat 20:00
2018. július 29.,
vasárnap 20:00

Érkezik A sevillai borbély

Figaro itt, Figaro ott!
Rossini állítólag tizenhárom nap alatt írta
meg élete legsikeresebb művét, A sevillai borbélyt, amely a
vígopera műfajának
legismertebb, legtöbbet játszott darabja.
A barlangszínházban
július 6-án és 7-én
látható az előadás.

is a leghűségesebb városban
állították színpadra ebben
az évadban.
A mostani előadás élő zenekarral, különleges látványvilággal és sztárvendégekkel kerül a
nézők elé. Ezért is hívta meg
Szulák Andreát és Radics Gigit,
akik női erejükkel, energiáikkal, hangjukkal garantálják azt,

hogy még nagyobb sebességre
kapcsoljon az előadás, ezért alaposan rálépnek a gázpedálra.
Feke Pál elhozza most is kedvenc dalait Fertőrákosra, tiszteleg nagy magyar előadók és ikonikus zenekarok előtt. Elhangzanak olyan klasszikusok, mint az
Illés együttestől a Little Richard,
Charlie-tól a Csak a zene van,

az LGT-től az Ő még csak 14, az
Anna & the Barbiestól a Márti
dala, de hallható lesz Demjén
Ferenc Fekszem az ágyon és a
Szabadság vándorai című örökzöld is. Természetesen a koncertből nem hiányozhat az István, a király sem, hiszen a rockopera egy életre meghatározta
Feke Pál útját ezen a pályán.

A Győri Nemzeti Színház és a
Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója mindent hordoz
magában, amitől a műfaj kedvelői jól szórakoznak majd a
vidám, humoros elemekkel
átszőtt előadáson.
Remek énekesek, különleges
díszlet- és látványvilág, no és
persze örökzöld operaslágerek
várják a nagyérdeműt. Ezek a
dalok beépültek a köztudatba,
hiszen Figaro belépőjét ma is
szívesen dúdolják az emberek – még az Oscar című Stallone-film nyitányának is ezt

választották a rendezők. Garantálhatóan jókedvük lesz, ha bravúros énekléssel hallhatják Basilio rágalomáriájának dallamait
vagy Rosina áriáját.
A sevillai borbély így vár mindenkit most is Fertőrákosra,
ahol a nézők is meggyőződhetnek arról, hogy Figaro itt és
Figaro ott is van.

„NŐERŐMŰVEK” A SZÍNPADON – „AZ ÉNEKLÉSBEN BENNE REJLIK AZ ÉLETÜNK”

Szulák Andrea

Szulák Andreát Geszti Péter keresztelte el „nőerőműnek”,
amit az énekesnő egyáltalán nem tartott sértőnek, sőt, örült
is neki. Nem tagadta, találó a kifejezés, hiszen nehezen hajlandó veszíteni, erős a teherbíró képessége, nagy energiákat tud megmozgatni céljaiért. Mosolyogva mondta, az
embernek belül, a lelkében kell ápolnia álmait, vágyait. A
felkészültségben, a benne rejlő képességben bízik mindig.
„Az éneklés sem csak a hangszálakról, szép hangról szól.
Abban benne rejlik az egész életünk, személyiségünk, sorsunk. A tét pedig mindig egyre nagyobb: hisznek-e nekem
az emberek vagy sem. Ez a felelősség. Nem akartam sok

dolgot az életben, képes vagyok az elengedésre, de zene
és éneklés nélkül nem is léteznék. Precíz tükör a színpad és
a dal is. Bele kell nézni, mert ott látod, ki vagy” – hangsúlyozta Szulák Andrea.
Ugyanez elmondható Radics Gigiről is, aki a 2012-es Mega
sztár 6 győztese lett. Tavaly az RTL Klubhoz igazolt, ahol a
hazai X-Faktor eddigi legfiatalabb mentora lett 21 évesen.
Többen is a „magyar Beyonce”-ként emlegetik őt, a világsztár egyébként a példaképe és az egyik kedvenc énekesnője is olyan nagy magyar előadók mellett, mint Cserháti
Zsuzsa, Kovács Kati vagy Csepregi Éva.

Radics Gigi
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Fertőrákoson nem a vonatokat ellenőrzi a filmes ikon

Falstaff az Oscar-díjas
Jiří Menzel rendezésében

Giuseppe Verdi Falstaff című vígoperáját láthatják a nézők olasz nyelven július 13-án, 14-én és 15-én a barlangszínházban a Kassai Állami
Opera előadásában. A rendező az Oscar-díjas Jiří Menzel.
A Sopron Classic két hetében a
klasszikus zene kap főszerepet
az egész városban. Ebben az időszakban a város centrumának
színpadjain a klasszikus műfaj
képviselői muzsikálnak majd
a közönségnek. Horgas Eszter
fuvolaművész fellépése, valamint magyar és olasz nyelvű
operaelőadások várják ekkor a

közönséget. Ebből kiemelkedik
a Falstaff, amely az olasz zeneszerző zseni legutolsó operája,
Verdi mosolygós búcsújának
tartják a világtól.
Jiří Menzel 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatokkal
beírta a nevét a világ filmtörténetébe, csakúgy, mint a Sörgyári capriccio alkotójaként.

Inspirálta filmjeit jó barátja,
Bohumil Hrabal, a csehek
legendás írója. Menzel filmjei
nálunk is óriási sikereket értek
el. Több magyar filmben játszott (Szívzűr – Böszörményi
Géza, Felhőjáték – Maár Gyula,
Franciska vasárnapjai – Simó
Sándor, Az ajtó – Szabó István)
és színdarabot, operaelőadást

Kálmán Imre művei a barlangszínházban

Az operettkirály
Minden idők legtöbbet bemutatott és
legtöbbször előadott
operettjét, a Csárdáskirálynőt és egy másik
Kálmán Imre-művet,
A chicagói hercegnőt láthatják a nézők
a barlangszínházban szeptemberben,
illetve augusztusban.
A műfaj szerelmesei szerint
Kálmán Imre dallamai legalább percenként felbukkannak a világ legkülönbözőbb
pontjain, s ezek közül is leg�gyakrabban a Csárdáskirálynő
melódiái szólnak: A lyányok,
a lyányok, a Túl a Óperencián,
a Te rongyos élet, a Hajmási
Péter, Hajmási Pál című örökzöldek bármikor képesek elrepíteni az embereket az operettek világába. A műfaj osztrák
és francia gyökerű, és népszerű
is ezekben az országokban, sőt
a világ sok helyén, mégis azt
tartják, a magyar lélek és virtus tud azonosulni a legjobban
ezzel a műfajjal.
Ezt bizonyítja már hosszú
évtizedek óta Szolnoki Tibor
és Zsadon Andrea is, akik az
Operettvilág Együttessel ápolják, erősítik a műfaj gyökereit
itthon és külföldön egyaránt.

A mostani német nyelvű Csárdáskirálynő nagysikerű ausztriai, svájci és németországi
vendégjátékok után újra szerepel az Operettvilág repertoárján. A bécsi rendező, Robert
Herzl lendületes, remek dialógusokkal készített mesterművet. A kiváló szólisták mellett
közreműködik a produkcióban
az Operettvilág Szimfonikus
Zenekara, kórusa és tánckara,
valamint Johan János prímás
és cigányzenekara. A főszerepekben az együttes művészeti
vezetői, Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor láthatók. A Soproni
Petőfi Színházzal koprodukcióban készülő előadások szeptember 7-én, 8-án és 9-én tekinthetők meg a barlangszínházban,
német nyelven.

Az idei barlangszínházi
évadban egy másik Kálmán
Imre-mű, A chicagói hercegnő
című dzsesszoperett is szerepel,
mégpedig augusztus 10-én és
11-én magyarul, majd a következő nap német nyelven.
A színpadon egy dzsessz- és
egy népi zenekar segítségével
az amerikai dzsessz-számok
mellett a klasszikus operettmelódiák éppúgy felcsendülnek
majd, mint ahogy a cigány- és
népzenei ihletettségű dalok is.
A Budapesti Operettszínház
előadásában sztárénekeseket
láthat a közönség, Így színpadra
lép majd Fischl Mónika, Kalocsai Zsuzsa, Homonnay Zsolt,
Kerényi Miklós Máté, Földes
Tamás, Csere László és a magyar
nyelvű esteken Szulák Andrea is.

is rendezett Magyarországon,
s tartott mesterkurzusokat.
Négy éve az operarendezésről ezt nyilatkozta: „Az operaelőadás olyan, mint egy szertartás. Mint egy istentisztelet.
De nem azért, mert valami hű,
de nagyon komoly dolog. Ez a
találkozásról szól a színészek
(énekesek) és a nézők között.
Ráadásul sokkal jobb, mint egy
film. A film csak árnyékokat
kínál a vásznon. A színházban
ezzel szemben érezzük annak
a színésznek a szívét, aki a színpadon produkálja magát. A mi
szívünk is hirtelen ugyanúgy
kezd dobogni.”

Jiří Menzel

VILÁGÖRÖKSÉG
Sopron és a Fertő-táj 7 csodájának egyikeként emlegetik a fertőrákosi kőfejtőt,
amely 2001 óta az UNESCO
Világörökség része.
A Fertőrákosi Kőfejtő és
Barlangszínház tökéletesen megfelel a turizmus
mai trendjének azzal,
hogy a kultúra és a természet egybeolvadásával
a táj megélésének tökéletes összhangját nyújtja. A
kőfejtő anyagát adó lajtamészkő keletkezése 10–12
millió év vel korábbra
tehető, így aki ellátogat a
Fertőrákosi Barlangszínházba, az nemcsak a sokszínű előadásokat, hanem
ezt a páratlan természeti
kincset is megcsodálhatja.
A Fertőrákosi Kőfejtő és
Témapark nyitvatartási
időszakában minden szerdán, szombaton és vasárnap – előzetes jelentkezés alapján – „Barlangoló”
program indul. A munkatársaink – alkalmanként
a Soproni Petőfi Színház
színészei – által vezetett
túra során végigjárhatjuk
a témaparkot.
A témapark mellett kizárólag a „Barlangoló” keretében tekinthetünk be – szó
szerint – a kulisszák mögé.
Bejárhatjuk a barlangszínház színpadát, lemehetünk
a zenekari árokba is.

Egy éj Velencében

Szolnoki Tibor

Johann Strauss, a valcerkirály egyes források
szerint Sopronban komponálta az Egy éj Velencében című nagyoperettjének több részét. Az
előadás augusztus 24-én, 25-én, 26-án látható a barlangszínházban németül, majd ősztől
magyarul a Soproni Petőfi Színházban.
Az operett aranykorának aligha
akad kiemelkedőbb remekműve, mint az Egy éj Velencében. A nagyoperettben összhangot alkotva találkozik számtalan
stílus: a keringő és a tarantella,
a polka és a canzonetta.
Nem Johann Strauss találta
fel a keringőt, de azt ő találta ki,
hogyan hódíthatja meg a bécsi
valcer a kort. Strauss értette a
lelket, és így vitte táncba az
embereket. A darab előadásmódja a velencei komédia és a
bécsi városi bohózat jellegzetességeiből szövődik össze. Andalító és felpezsdítő keringők, vérforraló polkák, álarcosbáli forgatag, igazi ünnep a Szent Márk
téren; s közben szerelem, csalás, felszarvazás, féltékenység,
beteljesülés. Igazi olasz temperamentum, csipetnyi német
humorral elegyítve a Soproni

Petőfi Színház szimfonikus produkciójaként, zenekarral, melynek vezetője Oberfrank Péter.
A főbb szerepekben Szolnoki
Tibor, Vadász Zsolt, Domoszlai Sándor, Zsadon Andrea és
Teremi Trixi látható.
Az előadás a Soproni Petőfi
Színház következő évadában
felnőtt bérletben magyarul
tekinthető meg.

Vadász Zsolt

Fertőrákosi BarLanGszínház – 2018-as műsor
Május 27.

Lajkó FéLix & VoŁosi

18.00

Június 8. 19.30
Június 9. 15.00 és 19.30
Június 10. 15.00 és 19.30

Az ExperiDance Production bemutatja
Román Sándor koreográfiáját
CindereLLa – családi mesemusical

Június 15.

20.00

riChard Bona & Mandekan CuBano Group – koncert

Június 16.

20.00

a ritMus Varázsa – koncert
tHUNder Duo, She-e Wu, Chris Deviney, Rolando
Morales-Matos – Közreműködik a Sopron Balett

Június 17.

20.00

BiLLy CoBhaM Band – koncert

Június 22., 23.
Június 24.

20.00

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor
koreográfiáját: naGyidai CiGányok
nyári tánC ViráGporBan
Maros Művészegyüttes, Sopron Táncegyüttes,
Zalai Néptáncegyüttes

18.00

20.00

Július 1.

Július 6., 7.

A Soproni Petőfi Színház bemutatja:
Csak roCk n’ roLL - Feke páL LiVe
Sztárvendégek: Szulák Andrea és Radics Gigi
Gioachino Rossini: a seViLLai BorBéLy – vígopera
A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház
koprodukciója

20.00

20.00

Július 13., 14., 15.

Július 19., 20., 21., 22., 26.,
27., 28., 29. 20.00

Giuseppe Verdi: FaLstaFF – vígopera olasz nyelven
Jiří Menzel rendezésében – Kassai Állami Opera
sinGsinGsinG – Masters Musical Show
Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs),
Yannick Schlesser (Brüsszel), Feke Pál, Vastag Tamás,
Füredi Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely,
Papp Attila, Kiss Norbert

Augusztus 3.

20.00

Ray Cooeey-John Chapman: köLCsönLakás
vígjáték • Játékszín

Augusztus 4.

20.00

Marc Camoletti: hatan pizsaMáBan – vígjáték • Játékszín

Augusztus 5.

20.00

Borsodi homályos – aranyosi péter önáLLó estje

Augusztus 10., 11., 12.
20.00

Kálmán Imre: a ChiCaGói herCeGnő
Jazzoperett magyar (08.10. és 08.11.) és
német (08.12.) nyelven – Budapesti Operettszínház

Augusztus 17., 18., 19.
20.00

Az ExperiDance Production bemutatja
Román Sándor koreográfiáját:
sissi – a kiráLyné, a GróF és a CiGányLány
Közreműködnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Augusztus 24., 25., 26.,
szeptember 1. 20.00

ifj. Johann Strauss:
eine naCht in VenediG (Egy éj Velencében)
Nagyoperett német nyelven • Soproni Petőfi Színház

Szeptember 7., 8., 9.

Szeptember 15.

KULISSZA – A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. melléklete a 2018-as barlangszínházi évadról.
Írta és szerkesztette Varga Róbert. Fotó: Produkciók és Torma Sándor

2018. május 2.

20.00

20.00

Kálmán Imre: die CsárdásFürstin (Csárdáskirálynő)
Nagyoperett német nyelven
Operettvilág Együttes és Soproni Petőfi Színház
deMjén FerenC és CharLie – „Barlangzáró” koncert

Jegyiroda: 9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. / Tel.: 99 517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu • www.barlangszinhaz.hu
Nyitva: hétfő – péntek 9.00 – 17.00 / szombat: 9.00 – 12.00

2018. május 2.

SIP: díjazottak
A GYIK Rendezvényházban
tartották meg a Soproni Ifjúsági Pódiumot. Idén a díjakat
három kategóriában osztották ki: irodalom (vers, próza,
esszé, műfordítás), fotó–film
és képzőművészet.
Irodalom kategóriában (külön
pontozták a verseket és a prózákat) első helyezett lett Radnóti
György (Berzsenyi-líceum), Márkus Luca (Berzsenyi-líceum), a
második helyet Klausz Kitti
(Széchenyi-gimnázium), Kiss
Dominik (Berzsenyi-líceum)
szerezte meg, míg harmadik lett
Simon Nikol (Berzsenyi-líceum),
Szabó Zsófi (Fáy-iskola). Különdíjas: Rauf Sahin (Berzsenyi-líceum), Nagy Csenge Zsuzsanna
(Berzsenyi-líceum).

Fotó, film kategóriában a zsűri
Blatniczky János Timóteus (Berzsenyi-líceum) munkáját ítélte
a legjobbak, második ifj. Magyar
Zsolt (Roth-iskola), harmadik
pedig Dávid Valentin (Berzsenyi-líceum) lett. Különdíjban
Kovács Veronika (Eötvös-iskola), valamint Reinhoffer István
(Roth-iskola) részesült.
Képzőművészet kategória:
első helyezést ért el Falvai Berill
(Berzsenyi-líceum), második lett
Horváth Fanni (Eötvös-iskola),
míg a harmadik helyet Zámbó
Dominika (Széchenyi-gimnázium) szerezte meg. Különdíjat Radnóti György (Berzsenyi-líceum) kapott.
A legsikeresebb iskola a Berzsenyi-líceum lett.

Nemzetközi
mesterkurzus
Marosvásárhelyi színházi szakemberek vezettek mesterkurzust a Soproni Petőfi Színház társulatának az elmúlt héten. A két
nyugalmazott oktató, dr. Farkas
Ibolya egyetemi tanár, színművésznő és dr. Kovács Levente
egyetemi professzor, rendező
Ingmar Bergman és Anton
Pavlovics Csehov műveit előtérbe helyezve tartott elméleti
és gyakorlati foglalkozásokat.
A soproni színház az elmúlt
években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az előadások
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bemutatása mellett műhelymunkában is részt vegyenek a
társulat tagjai. Az intézményben nemcsak az olvasópróbától
az előadásig tart egy produkció
elkészítése, hanem tréningekkel,
workshopokkal, háttérfoglalkozásokkal, mesterkurzusokkal
egészítik ki az alkotói folyamatokat. Pataki András, a teátrumot működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmondta: meggyőződése, hogy
a színészművészet nem fejeződik
be egy adott iskola elvégzésével.

A Soproni Füzetek fontosnak tartja a tehetséggondozást

Virágzó irodalmi élet
MADARÁSZ
RÉKA

Városunk
irodalmi
élete
az utóbbi években
sem lankadt. A ma is
alkotó idősebb generáció mellett a pedagógusok és a művészetpártolók egyre
nagyobb figyelmet szentelnek az
utánpótlásnevelésnek.
A GYIK Rendezvényház áprilist
a költészet hónapjának nyilvánította, így számos programot a versnek szentelt. A rendezvénysorozatba jól beleillett
a Soproni Fiatalok Művészeti
Kollégiumának irodalmi estje,
melyet a társaság megalakulásának 55. évfordulója alkalmából
tartottak. Az SFMK első nemzedékének tagjaként kezdte pályafutását dr. Hegyi Ferenc, aki
jelenleg a Soproni Irodalmi Társaságnak és a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének az elnöke.
– Sopron irodalmi élete szorosan összefonódik a Soproni
Füzetek című kiadvánnyal –
tudtuk meg a négy önálló kötettel rendelkező írótól. – Az idén
negyvenéves irodalmi antológia

Rendületlenül-film

A film egyik szereplője Sipos Ferenc, a Petőfi-iskola igazgatója

21 ismert soproni szavalja Arany János Rendületlenül című versét abban a kis videóban, amit
a Pro Kultúra kezdeményezésére a Sopron
Média munkatársai készítettek el.
Az ötletet a Petőfi Irodalmi
Múzeum tavalyi kezdeményezése adta: ők az Arany-emlékévben a Magyarországra akkreditált külföldi nagykövetekkel mondatták el a Családi kört.
A soproni változatban egy 1860as Arany-vers, a Szózat sorait
visszhangzó „Rendületlenül”
hangzik el – a tapasztalatok szerint nagy sikerrel.
A pár perces kisfilmben két
soronként más és más mondja
kamerába a veretes sorokat.
A vájt fülű nézők arra is figyelnek: vajon ki miért éppen azt a

sort kapta… És valóban: Hoffer
Péter zenész a dal erejéről
beszél, Demcsák Ottó koreográfus a taps hiúságát említi,
Henczel Szabolcs plébános az
ima erejét hangsúlyozza, Fegyverneky Zsófia kosárlabdázó az
iránymutatásról, Tölli Balázs, az
evangélikus líceum igazgatója a
hit erejéről szól – Arany csodaszép nyelvén. A versfeldolgozásban mindenki a saját közegében
jelenik meg: a tanárok az iskolájukban, a borászok a hordók
és tartályok előtt, a kórház igazgatója az urológia folyosóján, a

Harrer ügyvezetője a csokoládéműhelyben. Nem profi versmondók, de mindannyian szívesen és büszkén fogadták a
felkérést. A kezdősorokra Pataki
András, a Soproni Petőfi Színház igazgató–főrendezője vállalkozott, az utolsókat a soproni
gyökerű Eperjes Károly, a Halhatatlanok Társulatának örökös
tagja mondja.
A videó elsőként a Sopron
Tv-ben volt látható az idei költészet napján, április 11-én. Pár
hét alatt már meghaladta a 10
ezret a letöltések száma, hiszen
a Rendületlenült megtalálják több videomegosztón és a
Sopron Média honlapján (www.
sopronmedia.hu) is. A készítők
pedig már a folytatáson gondolkodnak… Rendületlenül!

Dr. Hegyi Ferenc, a Soproni Irodalmi Társaság és a Kulturális Egyesületek és
Baráti Körök Szövetségének elnöke FOTÓ: NÉMETH PÉTER
nemcsak azért jelentős, mert
közzéteszi a helyi és a Sopronból elszármazott írók–költők
műveit, hanem azért is, mert
éves körképet nyújt a város kulturális életéről.
A Füzetek 1978-as alapításában, további működtetésében
döntő szerep jutott Sarkady
Sándor főszerkesztőnek, majd
később nagy segítséget kapott
ehhez szervezőként, kiadóként
Bősze Balázstól. 2015 óta a főszerkesztői tisztséget dr. Zentai

László, a kiadói feladatokat
pedig dr. Hegyi Ferenc vette át.
Mindketten fontosnak tartják a
tehetséggondozást, igyekeznek
minél nagyobb teret biztosítani
az évkönyvben a diákírók, diákköltők munkásságának.
– Három esztendeje szerepelnek az évkönyvben az Így írok
én… című pályázat nyertesei,
tavaly pedig a Széchenyi István
Gimnázium Írói Önképző Köre is
helyet kapott – mondta az elnök.
– Tudom, milyen jó érzés nekik

először látni a nevüket nyomtatásban. Jómagam már publikáltam a Soproni Füzetek első számában is, és több, az SFMK-ban
induló társamhoz hasonlóan
azóta is kitartóan írok bele.
Persze van élet a Soproni Füzeteken túl is: ne feledkezzünk
meg például a Soproni Ifjúsági
Pódiumról, a Berzsenyi Líceum
Magyar Társaságáról vagy a Várkerület 19-ben az Irodalmi Társaság által tartott irodalmi estekről, könyvbemutatókról.
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TELEKOM NAGYSZÍNPAD
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

17:00

-

A Nagy-Szín-Pad! 2018 győztese

16:30 The Raven Age (UK)

Fish!

Brains

18:30

19:00 Bëlga

Margaret Island

18:00 Skillet (USA)

Hollywood Undead (USA)

Clean Bandit (UK)

20:30

21:00 Depeche Mode (UK)

Ákos

19:45 Tankcsapda

Limp Bizkit (USA)

Halott Pénz

22:30

-

23:00 Hurts (UK)

21:30 Iron Maiden (UK)

Steve Aoki (USA)

Avenged Sevenfold (USA)

Lukács fél évszázad

OTP BANK - PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD
15:30
17:00
18:30

JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

A Visegrádi Csoport
magyar elnöksége alkalmából fellép:
15:30 Skyline (CZ)
17:30 Clock Machine (PL)
19:00 Walter Schnitzelsson (SK)

Deniz

Useme

AWS

Hősök

Mary Popkids

Ganxsta Zolee
és a Kartel

Run Over Dogs

Akkezdet Phiai

19:00 Kowalsky meg a Vega

Junkies

Bagossy Brothers Company

Lóci Játszik

20:45 Kiscsillag

30Y

Szabó Balázs Bandája

Caramel

22:30 Cloud9+

Wellhello

The Kills (UK-USA)

Majka & Curtis

Redfoo and the
Party Rock Crew (USA)

Quimby

Punnany Massif

20:15
22:15

23:00 Vad Fruttik

00:15
02:00

We Love 80’s
special By Tesco Disco

Next Level presents:
Downlink (CAN)
Trampa (UK)
Dublic & B’Andre

04:00

Alan Walker (N)
NECC Party

TOTAL DANCE
Safri Duo, Eifel 65,
Mr. President, Alice Dj,
Kozsó és az Ámokfutók,
Splash, Ufo, DJ André, Náksi,
Happy Gang

03:30 Andro

03:00 Wannabe

SOPRON SZÍNPAd -PONCICHTER negyed
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

14:30

-

Bérczesi Robi - Én meg az Ének

Hangácsi Márton

Járai Márk

Fák Alatt Zenekar

16:15

Messengers Band

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Barabás Lőrinc Quartet

Szeder

Kéknyúl

18:00

Blue Café Band

ef.Zámbó Happy Dead Band

Takáts Tamás Blues Band

Tátrai Tibor és a Jazztelen

Random Trip

19:45

Szénási Music Group

Európa Kiadó

Honeybeast

Müller Péter Sziámi
AndFriends

Szabó Benedek és a Galaxisok

21:30

Romugro Gipsy Band

Cimbaliband

TNT

Blahalouisiana

Elefánt

23:30

Pál Utcai Fiúk

Ocho Macho

Parno Graszt

Szalonna és Bandája

Budapest Bár

01:30

Dj Jokó

Dj Jokó

Dj Jokó

Dj Jokó

Dj Jokó

LG FullVision Színpad
JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

14:30

A Soprock fesztivál 2018-as győztese

Pair O' Dice

The Palace

Guilty Town

16:00

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Leander Kills

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Zaporozsec

17:30

The Biebers

Moby Dick

New Level Empire

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

19:15

Lord

Paddy &The Rats

Magashegyi Underground

Hiperkarma

21.00

Esti Kornél

Fran Palermo

Anna & The Barbies

X Ambassadors (USA)

23:00

Ivan & The Parazol

23:45 Road

Intim Torna Illegál

Péterfy Bori & Love Band

01:00

Kelemen Kabátban

01:30 Supernem

Irie Maffia

Rudimental DJset (UK)
03:00 IAN Autorun

Posta Terasz
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

15:00

Ažur

Sativus

Present Day

Drawing

Audioshake

16:30

What’sUpCi

ManGoRise

Colorstar

The Bluebay Foxes

Meg Egy Cukorka

18:00

Das Model - Depeche Mode Cover Band

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

19:30

The Qualitons

Odett

Gustav Tiger

Koalabell

Aurevoir

21:15

Egri Péter és a Mystery Gang

Konyha

Dope Calypso

Mörk

Jónás Vera Experiment

23:15

Midlife Crisis

Too Late

HayDmStreet

Piknik Park

Passion Project

02:00

Dj Radnai

The Picard

Hallgass Hazait!

DJ Kondor

The Picard

kedvezményes

jegy ek:

máju s 9-ig!
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LELÁTÓ

Kosárlabda
Május 5., szombat 19 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – MAFC

Teke
Május 6., vasárnap 10 óra, Győri úti tekepálya
Turris SE – Olajmunkás SE Gellénháza

Labdarúgás
Május 6., vasárnap 17 óra, városi stadion
Soproni VSE – Gyirmót FC Győr

Kispályás labdarúgás
Május 8., 9., kedd, szerda 14.30, tóparti sporttelep
Alapfokú általános iskolás kispályás labdarúgó-bajnokság

Aranyérmes
karatésok
Öt arany-, egy ezüst- és egy bronzérem – ezt
a szép éremkollekciót hozták haza a veszprémi diákolimpiáról a Kamikaze Karate Egyesület Sopron fiatal sportolói. Ez rekorderedményt jelent az egyesület életében.
Idén a Veszprém Aréna adott
otthont az országos kyokushin
karate diákolimpia küzdelmeinek. A sportolók formagyakorlat és küzdelem kategóriában is érhettek el helyezéseket.
A Kamikaze Karate Egyesület
Sopron karatékái kitettek magukért: a 11 fős csapat 5 arany-, 1
ezüst- és 1 bronzérmet szerzett.
Kiemelkedően szerepelt a
junior 65 kilogrammban Kránitz
Mátyás, aki mindkét kategóriában megszerezte az aranyérmet.
Gaál Gellért a 80 kilogrammos
juniorok között küzdelemben
lett bajnok. Makk Sára a plusz 65
kilogrammos ifjúsági lány kategóriában, míg Varga Borbála a
gyermek lány 45 kilogrammos

súlycsoportban szerezte meg az
első helyezést. A serdülő fiúk 55
kilogrammos súlycsoportjában
Lencsés László formagyakorlata
ezüstérmet ért, míg a küzdelem
során harmadik helyet szerzett.
– Egyesületünk életében ez az
eddigi legjobb szereplés, három
aranyunk már volt, de öt még
egyszer sem – mondta el Polacsek
Zoltán, a Kamikaze Karate Egyesület Sopron elnöke és edzője.
– Két fiatal, Kránitz Mátyás és
Gaál Gellért eredményével a
májusi lengyelországi Európa-bajnokságra is kijutott. Mivel
a felnőttek közül Spéder István
már kvalifikálta magát, három
fővel vehetünk részt a kontinenstornán, ami óriási eredmény.

Másodszor nyert az SVSE
2–1-re nyert az SVSE a Szolnok vendégeként a labdarúgó
NB II. elmúlt szerdai játéknapján. A soproniak korábban csak
egyszer tudtak diadalmaskodni a másodosztály mostani idényében, október 8-án a Kazincbarcikát győzték le 2–0-ra.

Továbbra is várják a sportág iránt érdeklődő fiatalokat

Sikeres szinkronúszók
RÁZÓ LÁSZLÓ

Technikai
programban második, szabadprogramban pedig
az előkelő negyedik helyezést érte el
a Baptsán Réka – Turi
Sára páros a Budapesten rendezett XXVI.
Gyermek és Junior
Országos Bajnokságon. A megmérettetést a „vizes sportok
szentélyében”, a Duna
Arénában rendezték.
Turi Andrea, a Synchro Sopron
SE edzője elmondta: az eredmények értékét növeli, hogy év elejétől több nehézség is nehezítette a páros felkészülését.
– Idén korosztályt váltottak a
lányok, így első alkalommal szerepeltek a juniorok, azaz 15–18
évesek között – tudatta az egyesület edzője. – Ráadásul a FINA
megváltoztatott egy szabályt:
eltörölték a zene nélküli kötelező elemek bemutatását, ami
a lányok erőssége volt. A felkészülési lehetőségeink is korlátozottak voltak. Mindezek ellenére
a páros edzőjük és koreográfusuk, Sallai Dorottya vezetésével
sikeresen vette az akadályokat és
mindkét versenyszámban szép
eredménnyel tudta zárni a műúszó viadalt.
Turi Andrea hozzátette: a
sportág hazai népszerűségét
szolgálja, hogy két rangos műúszó világversenyt is rendeznek
idén Budapesten, a Duna Arénában: május 18–20. között a
FINA Műúszó Világkupa – Budapest Opent, július 18–22. között
pedig a XVI. FINA Junior Műúszó
Világbajnokságot.

SKC: még nehéz mérkőzések várnak a csapatra

Fontos győzelem volt
A kisebb sérüléssel bajlódó Watkins vállalta a játékot, és gyűjtögette is a pontokat. Tóth Gergely
is jó formát mutatott, El-Amin
és Henderson pedig hozták azt a
ponterős játékot, amit meccsről
meccsre várnának tőlük a szurkolók. Inkább az SKC vezetett az
első félidőben, de tapadt a DEAC
is, szünetben három pont volt a
soproni előny (46–43).
A harmadik negyedben jött a
„szokásos” rövidzárlat, Jones-t
nem tudta tartani az SKC, a
DEAC pedig átvette a vezetést.
A zárónegyed komoly izgalmakat hozott: Mészáros ellen ítéltek szándékos faultot, majd a
reklamáló Sabáli Balázs kapott
technikait. Ez azonban inkább
a hazai csapatot rázta fel, Parker pedig büntetőből és hármasból is eredményes volt.
Végül nagy csatában a Sopron
tudott győzni és a csapat megszerezte a fontos bajnoki pontokat. A végeredmény: Sopron
KC – DEAC, 91–84.
– Hol nekünk, hol a Debrecennek voltak jobb periódusaink, döntő volt, hogy ellenfelünk büntetőket rontott a

Az SKC hazai pályán győzte le a DEAC-ot,
szombaton a MAFC ellen küzd FOTÓ: NÉMETH PÉTER
végjátékban, Parker pedig épp
akkor lendült formába. Tóth
Gergely és Watkins sérülten is
tudott hozzátenni a játékunkhoz, dolgozunk tovább – mondta
Sabáli Balázs vezetőedző.

Az SKC jászberényi mérkőzését lapzártánk után játszották, a
csapat hazai pályán legközelebb
május 5-én, szombaton 18 órakor lép parkettre a MAFC elleni
mérkőzésen.

A technikai programban második helyezést ért el a Baptsán Réka, Turi Sára
páros a Budapesten rendezett XXVI. Gyermek és Junior Országos Bajnokságon
– Szeretnénk, ha Sopronból is minél többen mennének a rendezvényekre, belépőket az egyesületünknél lehet

igényelni. Emellett szeretném
hangsúlyozni, hogy továbbra
is várjuk a sportág iránt érdeklődő fiatalokat, már 6 éves

kortól. Bővebb felvilágosítást a
30/390–2110-es telefonszámon
tud adni egyesületünk – zárta
Turi Andrea.

Színvonalas Final4
Mint arról beszámoltunk, városunk csapata, a Sopron Basket
történelmi sikert elérve a második helyen végzett a legrangosabb európai kupasorozatban,
az Euroligában. Nem csupán
sportszakmai értéke volt az eseménynek: a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) minden
idők egyik legszínvonalasabb
négyes döntőjének nevezte
a soproni Final Fourt, mind
a lebonyolítás, mind pedig a
meccsek színvonalát tekintve.
Nagyon pozitív volt a visszajelzés a csapatok, a média és a szurkolók részéről is.
A szervező csapat munkáját 63 önkéntes segítette. Arról
pedig, hogy a soproni sportrendezvény jelentős, nemzetközi nyilvánosságot kapjon, a
négyesdöntőn résztvevő 120
médiaszakember gondoskodott.

.....

– A rendezvényen nagy sikert
arattak a kísérőprogramok, szolgáltatások is – mondta el Pados
Noel, a szervezőbizottság tagja.
– Így a sörsátor, a Food Street
kocsik, az arcfestés, a mézeskalács-rajzolás, a légvár és a
különböző kosárlabdás ügyességi feladatok. Fellépett Freddie,
a Budapesti Operettszínház, a
Lords of Gravity zsákoló csoport, a Strokes, illetve két táncoslány csoport, a lengyel Gdynia
Cheerleaders és az orosz Funny
Foxes. Csak Jekatyerinburgból
260 szurkoló érkezett, emellett

több mint 200 VIP vendég tette
tiszteletét Sopronban, köztük a
kosárlabdaélet elismert hazai és
nemzetközi vezetői, edzői, játékosai, ügynökei. Szombaton a
meghívott vendégek hercegi
fogadtatásban részesültek Fertődön, az Eszterházy-kastélyban.
Hazánkban az M4 Sport jóvoltából bárki élőben láthatta a mérkőzés közvetítését, ezzel együtt a
kibővített Novomatic-arénában
is sorra dőltek a nézőcsúcsok:
átlagban 3000 szurkoló látta a
meccseket, a döntőt pedig 3100an tekintették meg.

BAJNOKI DÖNTŐ Az elmúlt héten elkezdődött a bajnoki
döntő három nyert mérkőzésig tartó sorozta. A Sopron Basket az alapszakaszgyőztes, Szekszárd otthonában megnyerte 63–53-ra az első mérkőzést. A csapatok vasárnap (lapzártánk után) Sopronban játszottak, míg a harmadik összecsapásra ugyancsak Tolna megye székhelyén kerül sor.

Önkormányzati elismerés .....

Az elmúlt héten a városházán a közgyűlési munka megkezdése előtt a városvezetés
méltatta a soproni rendezésű Final Foruban második
helyet elérő Sopron Basket női
kosárlabdacsapat nagyszerű

teljesítményét. A költségekhez
25 millió forinttal járult hozzá
az önkormányzat, a játékosok
pedig 15 millió forint jutalomban részesültek.
Az elismerést a városházán a
csapat nevében Török Zoltán,

az egyesületet működtető kft.
ügyvezető igazgatója, Abdai
Géza, a csapat társadalmi
elnöke és Hollós Anna szakmai
vezető vette át, akik egy tiszteletbeli ezüstérmet is átadtak a
városvezetésnek.
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Így írok én... – valós eredmények
Előző heti lapszámunkban – tévedésből – egy előzetes eredménylistát
közöltünk az Így írok én... pályázat fiatal íróinak, költőinek alkotásairól.
Az ünnepélyes díjkiosztón a következő eredményt hirdették ki.
Az „Egy sugár a nap szeméből”
kategóriában 1. helyezést érdemelt Vargha Kitti Zsuzsanna
(Fertő-táj Általános Iskola), 2.
lett Parrag Liliána (Hunyadi-iskola), a 3. helyre találta

érdemesnek a zsűri Németh
Fanni (fertőszentmiklósi Felsőbüki-iskola) és Boros Alíz
(Nakovich Mihály Általános
Iskola és Óvoda) alkotását.
Dicséretben részesült Vargha

Zita Mária (Fertő-táj Általános
Iskola) és Nyikos Balázs (Sopronhorpácsi Általános Iskola).
Novella kategóriában a legjobbnak találta a zsűri Kondor Lili (német nemzetiségi

A Föld védelméért

iskola) írását, 2. helyen végzett
Varga Sára (fertőszentmiklósi
Felsőbüki-iskola) és Rácz Leonóra (Szent Orsolya-iskola), 3.
helyezett lett Nyul Zsófia (Gárdonyi-iskola). A zsűri dicséretben részesítette Balázs Laurát
(Gárdonyi-iskola). Mese kategóriában 1. helyezett lett Németh
Fanni (fertőszentmiklósi

Felsőbüki-iskola), a 2. helyért
járó elismerést kapta Kalmár István (Fertőrákosi Általános Iskola és AMI), 3. helyen
végzett Kiss Franciska (Gárdonyi-iskola). Vers kategóriában 1. lett Körmendy
Zsombor (Gárdonyi-iskola),
különdíjat nyert Márkus Boróka
(Berzsenyi-gimnázium).

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Szívesen emlékszik
a ballagására?
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A hét mottója:
„Érezzük, ha fáj
valami a másiknak,
és általában azt is
sejtjük, hogy mi az.”
D. Tóth Kriszta
író, újságíró,
a WMN online magazin
alapító-főszerkesztője,
UNICEF nagykövet

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
D. Tóth Kriszta:
Jöttem, hadd lássalak!

BODOR JÓZSEFNÉ:
Szívesen emlékezem vis�sza a ballagásomra. Sokat
tanultam, de megérte, mert
elértem a célom. A volt osztálytársaimmal évente szervezünk találkozókat.

Csütörtökön a Széchenyi-gimnázium vendége volt dr. Dőry István fizikus a Nap
Csiga nevű, teherszállításra is alkalmas, napelemes járművével FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

2016 óta csatlakozhatnak az iskolák a fenntarthatósági témahét című országos kezdeményezéshez. Az egyhetes programsorozat célja, hogy
felhívja a diákok figyelmét a fenntarthatóság
fontosságára, és arra, hogy egy kis odafigyeléssel ők is rengeteget tehetnek a Föld védelméért.
Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet,
klímaváltozás – ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha
minél előbb nem változtatunk
hozzáállásunkon és magatartásunkon. A szemléletváltásra a
gyermekek a legfogékonyabbak,
épp ezért lényeges, hogy már
iskolás korban ráébredjenek személyes érintettségükre. A múlt
héten több soproni középiskolában is megszervezték a fenntarthatósági témahetet.

– A központilag ajánlott programot három osztályban valósítottuk meg, a 9. évfolyamokkal pedig ezen felül még megtekintettünk néhány ajánlott
dokumentumfilmet is, többek
között a tudatos vásárlásról és a
globális felmelegedésről – tudtuk meg Kádárné Rácz Andreától,
a SSzC Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakgimnáziumának biológia–földrajz szakos
tanárától. – Hétfőn Hárs Olivér,
a Castanea Környezetvédelmi

Egyesület elnöke tartott előadást
a 9. K osztálynak az egyik kiemelt
témában, a közösségi kertekről.
A Széchenyi István Gimnáziumban a természettudományos tantárgyakon keresztül,
mindennapi példákkal igyekeztek közelebb hozni a diákokhoz a témát. Hétfőn a Szegedi
Tudományegyetem két hallgatója, Treml Júlia és Tóth László
tartott előadást Fesztiválozás és
fenntarthatóság címmel.
– A VOLT Fesztivál bemutatásán keresztül próbáltuk formálni
a fiatalok szemléletét – mesélte
Treml Júlia. – A legtöbben a saját
bőrükön is megtapasztalhatták,
hogy egy fesztiválozónak olyan
problémákkal kell megküzdenie,
mint a rengeteg hulladék, a zajés légszennyezés, a nehéz közlekedés stb. Közösen igyekeztünk
megoldást találni mindezekre.

Különdíjas fodrászjelölt
MADARÁSZ RÉKA

A Handler-középiskola végzős fodrásztanulója, Udvardi
Kinga különdíjat kapott a divatgálán egy konty elkészítéséért. Nem ez az
egyetlen megmérettetés, ahol a szakmája
iránt elkötelezett ifjú
hölgy eredményesen
szerepelt.
Udvardi Kingának már az oviban is fésű volt a jele. Mivel
szívesen nézte, ahogy a szakemberek a frizurákat megalkotják, a szüleitől gyakran hallotta: „Belőled remek fodrász
lesz!”. Ezek után nem volt kérdéses a pályaválasztás, amit
még megerősített, hogy Kinga
két unokatestvére is fodrász.

›

Udvardi Kinga
Legutóbbi különdíját a Soproni
Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájának 25. divatgáláján „alkalmi
hagyományos” kategóriában
nyerte el.
– Az idei év mottója, a „Felvirágzó hagyományok” valamen�nyire behatárolta a lehetősége-

inket, viszont meg is könnyítette a dolgunkat – mesélte a
kedves és mosolygós fodrászjelölt. – Próbáltuk kitalálni, hogy a
korabeli ruhaviselethez milyen
hajat is hordhattak, a korhű frizurát pedig a modell személyiségéhez igazítottam. Így kreáltam egy fonással–göndörítéssel
díszített kontyot.
Kinga már két alkalommal is
részt vett a győri Kossuth Kupa
elnevezésű kozmetikus–fodrász
tanulók versenyén. A megmérettetésre az ország minden
részéről érkeznek a szépészeti
szakmák lelkes hívei. Tavalyelőtt Marcell-vízhullámjával
második helyezést, egy vintage
stílusú kontyával pedig különdíjat érdemelt ki a lány.
– Távlati tervem, hogy saját
vállalkozást indítok – zárta
Kinga. – Addig azonban hátra
van még három szakmai vizsga.
Ha minden jól megy, május
27-én végzünk, utána pedig
munkakeresés következik.

SZAUTNER SÁNDORNÉ:
Jó tanuló voltam, kitűnő
jegyeket kaptam, amikor a
vendéglátó-ipari iskolába
jártam. Sajnáltam, hogy véget értek a tanulóévek, mert
nagyon jó osztályunk volt.

VANCSURA MÁRTA:
Jóleső érzés volt, hogy ballagáskor az alattunk lévő
osztályok tanulói sorfalat
álltak, s mi ott vonultunk el.
Szép emlékként őrzöm a kis
tarisznyámat is.

KANTÓ LILI:
Arra nagyom emlékszem,
hogy izgultam az emelt
szintű érettségi miatt.
A vizsgám végül jól sikerült.
A ballagást pedig családi
körben ünnepeltük meg.

A ballagások időpontjai:
A következő hétvégén tartják meg a Sopronban, a középfokú oktatási intézményekben a ballagásokat. Csokorba
szedtük az időpontokat.
•
Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium: május 4., péntek 11 óra, evangélikus templom
• Soproni SzC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakgimnázium: május 4. 17 óra, iskola előtti közösségi tér
• Soproni SzC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és
Gimnázium: május 4. 16 óra, iskola
• Széchenyi István Gimnázium: május 5., szombat 9 óra, iskola
• Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium: május 5. 10 óra, Deák-kút
• Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskola: május 5.
10.30, iskola
• Soproni SzC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakképző Iskolája és Kollégium: május 5. 10 óra, iskola
• Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda: május 5. 10 óra, Szent György-templom
• Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: május
5. 11 óra, Tuskó-emlékmű

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

D. Tóth Kriszta 15 évvel
édesanyja halála után annak bőrébe bújt, hogy elmesélje egy különleges
nő történetét. Az (azóta
már elhunyt) édesanyjáét.
A mű abból az alapigazságból indul ki, hogy mindenkinek vannak beteljesületlen álmai, mindenki
ismeri az elvágyódás érzését. A „mi lett volna, ha”
kérdést valószínűleg sokan feltettük már magunknak, és felteszi a regény is.
Persze, kérdés, hogy van-e
másik élet, és vajon akkor
járunk-e a legjobban, ha
teljesülnek az álmaink?

Ez történt
Sopronban
155 évvel ezelőtt, 1863. április 18-án született Bécsben
Berchtold Lipót nagybirtokos, diplomata, az első világháború kitörése idején
az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminisztere. 1942. november 21-én
hunyt el családi birtokán, a
halálakor Sopron vármegyéhez tartozó Peresznyén.
80 évvel ezelőtt, 1938. április végén hunyt el ifj. Munczy Béla hegedűművész, cigányprímás. Az első világháború idején katonaként írt
visszaemlékezéseiről tanulmány is megjelent.
25 évvel ezelőtt, 1993. április 30-án ünnepélyes keretek
között elhelyezték a soproni
tehermentesítő út alapkövét.
A kormány részéről a közlekedési miniszter, dr. Schamschula György és a város
polgármestere, Fejes Zoltán
nyitotta meg a rendezvényt.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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A zsírmáj nagyon gyakori probléma, de attól, hogy
valami gyakori, még lehet
baj, sőt ki kell mondani – a
zsírmáj esetében –, nagy baj.
A hizlalt liba mája zsírmáj.
A libát a kulináris csemege érdekében tömik, azaz
szénhidráttal (kukoricával)
túletetik. Hogy ehhez kevesebb kukorica is elég legyen, nem hagyják, hogy az
állat lemozogja a felesleget.
Pontos leírása ez az emberi zsírmáj kialakulásának is,
és... nem is kell ahhoz túlsá-

gosan elhíznunk, hogy zsírmájunk legyen. Cukorbetegség esetén például szinte kivételes, ha valakinek nincsen
zsírmája, sőt a zsírmáj közvetlenül is fokozza a cukorbetegség kialakulásának veszélyét. Talán még riasztóbb,
hogy ma a világban már nem
az alkohol okozta zsírmáj a
leggyakoribb kiinduló pontja a májzsugorodásnak (cirrózis), hanem ez az „elhízós”
betegségforma.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE

Május 2.,
szerda

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Május 3.,
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Május 4.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Május 5.,
szombat

Arany kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Május 6.,
vasárnap

Benu állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Május 7.,
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Május 8.,
kedd

Ezüst kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078










Az alma nem esik mes�sze a fájától, tartja a
mondás, melynek igazságáért nem kell mes�szire menni Sopronban
sem. A Jandl családban évszázados hagyománya van a szőlészetnek, a borkészítésnek.
Jandl Kálmán és Arnold
fia méltó képviselője a
régi soproni poncichter
hagyományoknak.

Jandl Kálmán és Jandl Arnold FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
az ő keze nyomát viselik, édesapám pedig akkori szóhasználattal élve könyökvédős hivatalnokként dolgozott a városi adóhivatalban, de a szőlő szent és
sérthetetlen volt, vitték tovább a
családi tradíciót, mint ahogy én
is. Eredetileg gépészmérnöknek
készültem, hogy végülis miért
nem az lettem, hanem szőlész–borász, az már egy másik
történet. A szőlővel, a borral való foglalatoskodást soha
nem tekintettem csupán munkának, ez számomra mindig

is elhivatottságot, életformát
jelentett, és nem utolsó sorban
őszinte tisztelgést az ősök munkássága és emléke előtt.
– Talán már az is családi tradíció, hogy pályamódosítással
leszünk borászok – tette hozzá
mosolyogva Jandl Arnold, aki
kitanulta a műbútorasztalos
szakmát, de mint mondta nem
sok forgács hullott a keze nyomán. – Édesapám mellett már
gyerekként ott tébláboltam a
szőlőben, a pincében, vártam a
szüretet, ami igazi ünnep volt

számomra, később pedig, ahol
tudtam, segítettem is neki,
mert egyszerűen szerettem ezt
a miliőt, nem beszélve arról, hogy
egyre jobban érdekelt, hogyan
lesz egy gyümölcsből, a sok-sok
szőlőszemből egy csodálatos,
fantasztikus ital: a bor! Sokat
köszönhetek az édesapámnak,
aki lényegében megalapozta és
egyúttal irányt is adott a családi
pincészetünknek. Filozófiánk egy
mondatban összefoglalható: csak
a megalkuvás nélküli minőségre
törekvés az egyedül járható út!

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

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

– A szőlészet–borászat szeretete és tisztelete, mint annyi
más családban, nálunk is apáról fiúra szállt – mondta el Jandl
Kálmán. – A családi krónika szerint a Jandl Mihály ükapám a
18. század végén már szőlővel
foglalkozott, az általa használt
eszközök, felszerelések egy
része egészen a Halász utcai
családi fészek 1945-ben történt
elvesztéséig használatban volt,
őrizte őket a család. Mivel a mai
Petőfi -iskola helyén lévő egykori kaszárnyában katonáskodott Petőfi Sándor, a „zöld hajtókás, sárga pitykés közlegény”,
így feltételezhetően ő is betért
egyszer-egyszer a Jandl-féle Bushenschankba. Nagyapám kiváló
iparos volt, tetőfedő, a soproni
és a környékbéli templomok

MÁJUS 2–8.






Jandl Kálmán
és fia, Jandl Arnold

Alma és fája –

A ZSÍRMÁJBETEGSÉG!

›
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Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 9-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf.
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Petőfi Színház páros belépőjét sorsoljuk ki,
melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Április 18-i rejtvényünk megfejtésében Fábián László: Tavasz című verséből idéztünk: „Torka feszülve zenéig,/ szép szava hajnali szó”.
Szerencsés megfejtőnk: Szántó Margit, Sopron, Juharfa u. 3. E heti rejtvényünkben anyák napja alkalmából Szabó Magdát idézzük.
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Az énekes a Balkán egyik legfényesebb popcsillaga

sarok

A nyár nagy slágere
KÓCZÁN BÁLINT

Megérkezett a nyár
egyik legnagyobb slágerének kikiáltott
Off Guard!
Az előadó pedig nem
más, mint a csodálatos Elvana, aki egy
népszerű amerikai
rapperrel dolgozott együtt.
Elvana 2001-es karrierje óta rendkívül sok
dallal jelentkezett. Első angol albumán egy
éve dolgozik a csinos
előadó, aki nemrég egy
bombasikernek kikiáltott
dallal rukkolt elő.
Elvana Gjata, művésznevén Elvana
minden kétséget
kizáróan a Balkán
egyik legfényesebb
popcsillaga, aki nemcsak gyönyörű, hanem tehetséges is.

Az albán énekesnő–dalszerző karrierje 2001ben kezdődött, azóta több mint 50 single-lel és
2 albummal büszkélkedhet. A multitalentum
a Dancing with the Stars Albania táncos tévéműsort is megnyerte.
Elvana most már több mint
egy éve munkálkodik első
angol nyelvű lemezén a
díjnyertes dalszerző, Jason „Poo Bear” Boyd oldalán. Tavaly már
megragadta a rajongók figyelmét a Forever is Over című
dalával, amelynek
produceri munkálatait nem más végezte, mint David
Guetta.
Pár
hete
pedig potenciális nyári slágerként megérkezett a csinos Elvana legújabb produkciója,
az Off Guard.
A nóta közreműködője Ty
Dolla $ign népszerű amerikai rapper, aki
a Kaliforniában forgatott
videoklipben
is szerepel.

2018. május 2.

Jelelő
babák

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

MADARÁSZ RÉKA

A babajelbeszéd segítségével bepillanthatunk csemetéink legtitkosabb gondolataiba. A jelelő babák nemcsak nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak társaiknál,
de hamarabb és gazdagabb szókinccsel is
tanulnak meg beszélni.
Várkonyi Edit számára a babajelbeszéddel való megismerkedés szerelem volt
első „látásra”. A Zentai Katalin által kifejlesztett módszerben azonnal meglátta a
szerteágazó lehetőségeket,
és a pozitív megerősítések
azóta még csak fokozták a
lelkesedését.
– Ha a baba pici korától kezd-

ve azt éli meg, hogy megérti
a szülő, gyorsabb lesz az érzelmi fejlődése, be tud kapcsolódni a család életébe,
bele tud szólni az ügyeibe –
tudtuk meg Edittől. – A jelek segítségével rá tudja irányítani a figyelmünket arra,
ami valóban fontos a számára, és nem arra fogunk figyelni, amit feltételezésünk sze-

rint ki akar fejezni. A babajelbeszéd egy olyan módszer,
amely a kézjeleket használja fel ahhoz, hogy a kisgyermekekkel hatékonyan kommunikáljunk – hónapokkal, néha évekkel a verbális
kommunikáció megjelenése
előtt. Mindig a beszédet kísérő jelről van szó, jelelésünk a
szó kimondásával együtt történik. Minden baba spontán módon kitalál és használ egy-két jelet, néhányan
többet is. Ezt a természetes
gesztikulálási hajlamot használják ki a jelbeszédben, és
azt, hogy a babák képesek
kezeik tudatos mozgatására. Az említett egy-két jelen
kívül a kicsik könnyen elsajátítanak 10–20 vagy akár 100
jelet is, amely óriási segítséget jelent abban, hogy kifejezzék igényeiket, megos�szák velünk gondolataikat.
Egy 14 hónapos gyermek
akár több száz jelet is ismerhet, és folyékonyan, mondatokban jelelhet.
– Nem titkolt szándékunk a
sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja – zárta a babajelbeszéd-oktató. – Vannak például olyan
Down-szindrómás babák,
akiknél késleltetett a beszédfejlődés. A jelbeszéd kiváló kommunikációs eszköz
a gyermek és a szülő számára egyaránt, amellett, hogy
fantasztikus játék is, amit a
kicsik nagyon élveznek.

Szakított a Mamma Mia! sztárja
Nyolc év után szétváltak Ruth
Negga és Dominic Cooper útjai.
A New York Post napilap Page
Six című, jobb körökben is megbízható referenciának számító

rovatában megjelent közlés szerint a kapcsolat kifutotta magát,
de a páros tagjai ettől még jó
barátok maradtak. A 39 éves
Dominic és 36 éves volt párja

az évek során számos filmes és
színházi produkcióban dolgozott
együtt, de továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt nem direkt
akarták, hanem így jött ki a lépés.

Legendák Sopronban

FOTÓFORRÁS: FACEBOOK

Zúzós este elé néznek a soproni és környékbeli rockrajongók, ugyanis a GYIK Rendezvényház ad otthon a Rock Hősök Sopronban című koncertsorozatnak május
4-én, pénteken.
Az est folyamán fellép a helyi
illetőségű és egyre népszerűbb
Pair o’ Dice, amely több nyári
fesztiválra is meghívást kapott.
A Magor hobbizenélés után alakult még 2007-ben, a rockcsapat
útja azóta töretlen, több nagylemezt adott ki.
A Pokolgép a nyolcvanas
évek elején alakult heavy-metal együttes, nevéhez köthető

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Magyarország első heavy-metal albuma 1986-ból, a Totális metál.
Emellett szintén Sopronba
érkezik a régi motorosnak számító Road. A népszerű rockbanda 2004-es fennállása óta
sok albumot készített és rengeteg klippel jelentkezett, most
lemezbemutatót ad a leghűségesebb városban.

BORS / SOLTRA.
MESTER ÉS TANÍTVÁNY
Bors István és Soltra E. Tamás
szobrászművészek kamarakiállítása
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