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Majális
a Lövérekben

A soproniak hagyományosan az egykori kempingben ünnepelték május elsejét FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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„Megvédjük
a magyarok
érdekeit!”

Hívogató
könyvlépcsők
A bánfalvi fiókkönyvtár egyik lépcső
feljárójára egy lelkes olvasó, Tóth
Andrásné különleges meseerdőt és
bababirodalomat varázsolt ecsetjével.
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Kilencedik alkalommal rendezték
meg az óvodások sportmajálisát

9

– Kötelességünk megvédeni a magyar emberek érdekét, Brüsszelnek
pedig tiszteletben tartani
a tagállamok függetlenségét – jelentette ki Firtl
Mátyás abban az interjúban, amelyet a Soproni
Témának adott. A képviselő úgy látja, Magyarország akkor erős, ha egységes, a kormány akkor tud minden magyar
emberért kiállni, ha minél többen támogatják
az ország érdekeit védő törekvéseit.
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Ördög Nóra:
irány Ázsia!

Európa-futás
Idén is május 1-jén rendezték meg az Európa-futás elnevezésű
országúti futóversenyt az ausztriai Kismarton (Eisenstadt)
és Sopron között, közel 130-an teljesítették a félmaratoni távot.
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Útnak indult Ázsia egzotikus vidékére egy
kihívásokkal teli kalandtúrára hét bátor
sztárpár. Az utazáshoz a napokban
csatlakozik a műsorvezető, Ördög
Nóra is, aki családjával együtt érkezik a helyszínre, ugyanis csak így
volt hajlandó vállalni a munkát.
A kisgyermekes anyuka a közelmúltban a legjobb női műsorvezető elismerésben részesült a televíziós újságírók díjátadó gáláján.
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A templomok története, rejtett és látható kincseik

Árpád-kori kegyhely
BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta békésen megfér egymás mellett több
keresztény közösség és templom.
Sorozatunkban bemutatjuk a város
templomait, történetüket, érdekességeiket, rejtett vagy látható kincseiket, valamint terveiket.
Pálos–karmelita, bánfalvi, hegyi
templom – sok néven illetik
a hivatalosan Mennyek Királynéja titulussal elnevezett gótikus
kertvárosi plébániatemplomot,

az egyik legrégebbi magyarországi kegyhelyet. A hagyomány
szerint Szent Wolfgang (Farkas)
püspök, Boldog Gizella lelkiatyja
remetéskedett és térített ezen

A bánfalvi hegyi templomot 2009–2010-ben
restaurálták, párhuzamosan a kolostor felújításával

a tájon is. Az ő emlékére emelt
kápolna helyére épült fel 1482ben a pálosok temploma és
rendháza, mindkettőt eredetileg Szent Wolfgang (Farkas)
tiszteletére szentelték. A pálos
atyák háromszáz évig felügyelték
a bánfalvi kegytemplom működését, novíciusként itt kezdte
egyházi hivatását Széchenyi Pál
érsek és Esterházy Imre prímás
is. 1786-ban II. József feloszlatta
a rendet: a templom berendezését elárverezték – főoltárát
a kaboldi evangélikus templom
vásárolta meg, két mellékoltára
Sopronnyékre, orgonája Kópházára került, az épületet pedig raktárként használták. Az 1800-as
évektől ismét egyházi szolgálatba
került, majd 1892–1950 között
karmelita nővérek otthona lett
a templom és a rendház. A karmelita lelkiség napjainkban is
nyomon követhető: július 16-a,
Kármelhegyi Boldogasszony ün
nepe a templom búcsúja.
A templom jelenlegi festése
Bástya Zoltán festőművész ne
véhez köthető, 1949–50-ben
készült el, egyik érdekessége,

hogy a karzaton a legyőzött Sá
tán arcát Sztálinról mintázta az
alkotó. A tetőt és a homlokzatot
2009–2010-ben restaurálták,
párhuzamosan a kolostor felújításával. A templom ma Bánfalva
plébániatemplomaként szolgálja
a környék egyre emelkedő számú
katolikus lakosságát.
– Templomunk legnagyobb
kincse a czestochowai Fekete Má
ria-kép másolata, amelyet a pálosok hoztak Bánfalvára, ez a történelmi Magyarország területén
a lengyel kegykép legrégebbi
másolata – tudtuk meg Németh
Attila plébánostól. – A másik
nagy értékünk a 2013-ban elkészült orgonánk, mely az eredeti
formáját követve szolgálja Isten
dicsőségét – egy család adományozta a templomnak.
A plébánia tervei között szerepel a szentély festése, a távolabbi
jövőben pedig pályázatot keresnek arra, hogy az 1667-es keresztutat – melyből épségben csak két
stáció, töredékeiben több is megmaradt – renoválják. A felújításra
Nemes András művészettörténész már a terveket is elkészítette.

A czestochowai Fekete Mária-kép másolata büszkeségünk – hangsúlyozza Németh Attila plébános
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Sopronba tolták
a kőobeliszket

MUNKATÁRSUNKTÓL

A selmeci hagyományok továbbéléseként
egy kőobeliszket toltak
el Székesfehérvárról
Sopronba az egykoron a Nyugat-magyarországi Egyetemhez
tartozó Geoinforma
tikai Kar hallgatói.
Az elmúlt hétvégén érkezett
meg az a kőobeliszk Sopronba,
amelyet április 23-án „indítottak
útnak” Székesfehérvárról. A Fejér
megye székhelyén működő,
jelenleg az Óbudai Egyetemhez
tartozó Geoinformatikai Kar hu
szonkét hallgatója és oktatója
indult útnak, hogy a Bakonyon
át gyalog tegyék meg a 200 kilométeres utat és tolják el a Soproni Egyetemig a több mint egy
méter magas faragott ajándékot.
A székesfehérvári kar 2014-ig
a Nyugat-magyarországi, mos
tani nevén a Soproni Egyetemhez tartozott. A soproni egyete
misták szerint az ottani hall-

gatók az elszakadás ellenére
továbbra is selmeci diákok ma
radtak, így még azon az őszön
egy szépen kimunkált farönköt
toltak el a megyeszékhelyre.
– A kocsi nem került vissza
Sopronba, az Székesfehérváron maradt – mondta el a há
rom évvel ezelőtti eseményekre
utalva Fischer Ferenc, a Selme
ci Társaság elnöke. – A székes
fehérváriak megígérték, hogy
felajánlásunkat viszonozzák.
Ennek most jött el az ideje: az
akkori aktív hallgatók közül többen most végeznek az egyetemen. Örülünk, hogy a selmeci
hagyomány ilyen formában is
tovább él.
A csille- és rönktolás a diákha
gyományok szerves része. Az
egyetem újkori történetében először 1989-ben Miskolcról toltak
csillét Sopronba. 2006-ban a két
intézmény hallgatósága összefogott: Sopronból rönköt, majd
Miskolctól melléjük szegődve
csillét toltak el Selmecbányára.
Legutóbb 2014-ben vittek a soproni hallgatók farönköt Székesfehérvárra. A rönktoló kis kocsi
ezúttal visszaérkezett Sopronba.

Tudományos
konferenciák Az internetes ismerkedés veszélyei
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Rangos nemzetközi
és hazai konferenciát
tartottak a Soproni
Egyetemen, valamint
a Soproni Múzeumban az elmúlt héten.
Középpontban
a neveléstudomány
A Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karán rendezték meg
a X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciát múlt pénteken. A rendezvényre a neves hazai felsőoktatási intézmények mellett Európa
számos országából, az Egyesült
Államokból és Thaiföldről összesen 230 résztvevő érkezett.
A tanácskozás 22 tudományos
szekcióban zajlott. Tudományos
előadásokat, poszterbemutató
kat és köznevelési „jó gyakorla
tokat” is hallhattak az érdeklődők többek között a pedagógia,
pszichológia, szociológia, termé
szettudományok, művészetek,
sporttudomány, nyelv- és kom
munikációtudományok, info
kommunikáció, pedagóguskép
zés neveléstudományi vonatkozásainak témakörében.

Múzeumi konferencia
A 150 éves Soproni Múzeum
tiszteletére városunkban ülésezett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. A fő témák
a gyűjtőterület és -kör kérdései
a múzeumok gyűjteményezési
gyakorlatában, az országos és
helyi, területi gyűjtés, valamint
a gyűjtemény gyarapításának
és kezelésének aktuális kérdései voltak. A városháza dísztermében kedden délelőtt dr. Fodor
Tamás, Sopron polgármestere és
dr. Tóth Imre, a múzeum igazgatója köszöntötte a konferencia
résztvevőit.
A polgármester a megnyitójában örömét fejezte ki, hogy Sopron adhatott otthont a rendezvénynek, hiszen a múzeumok
és az általa bemutatott történelmi emlékek kiemelten fontos értékeket képviselnek váro
sunkban. Fodor Tamás felidézte
a Soproni Múzeum alapítását és
annak jelentős szerepét a város
életében, amelynek turisztikai
jelentősége is egyre erősebb lett
az évek folyamán. A jövővel kapcsolatban elmondta, a soproni
múzeumok jelentős fejlesztések
előtt állnak a Modern Városok
Programnak köszönhetően.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Fiatal lányok soha ne
menjenek el idegennel
kettesben első randira
egy üres lakásba!
Győződjenek meg
arról is, hogy a férfi
tényleg az-e, akinek
kiadja magát! – figyelmeztet a szakember.
Az internetes ismerkedés főleg
a tinik szokása, amelynek veszélyeire fel kell hívni a figyelmüket. Vannak kifejezetten párkeresésre létrehozott applikációk, melyek segítségével bárki
bármilyen profil mögé „bújva”
ismerkedhet, kezdeményezhet
randit. – Interneten kezdődő
kapcsolat esetén az első találkozásig nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy az ideálisnak
tűnő partner valóban az, akinek
kiadja magát. A tini lányok legyenek óvatosak az ilyen ismerkedés
során! – figyelmeztet Babelláné
Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. – Sajnos előfordult olyan eset, hogy

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

idősebb férfi hamis profillal
próbálkozott fiatal lányokat
elcsábítani.
A fiataloknak érdemes néhány
biztonsági szabályt betartani, ha
olyasvalakivel mennek randizni,
akit személyesen még soha se
láttak. A szülők mindig tudjanak arról, hogy a gyermek hova

megy, kivel, és várhatóan mikor
ér haza. Ha lehet, vigyen telefont magával, nem azért, hogy
percenként ellenőrizhessük,
hanem hogy baj esetén segítséget tudjon kérni!
– Jó, ha a találkozásra első alkalommal nyilvános helyen, kávézóban vagy egy forgalmasabb

helyen kerül sor, sose menjen
fiatal lány egy idegen lakásba,
főként olyannal, akit nem ismer!
– tette hozzá Babelláné Lukács
Katalin. – Az is hasznos lehet,
ha egy ismerőst kér meg a lány,
hogy kísérje el.
A főelőadó beszélt arról is,
hogy időről időre felreppennek
hírek arról, hogy szórakozóhelyeken bódító anyagot csempésznek lányok italába azzal
a szándékkal, hogy ezáltal szexuális kapcsolatra vehessék rá
őket. – Kizártnak tartom, hogy
a szórakozóhely tulajdonosa
vagy pultosa ilyen bűncselekményt követne el, hiszen ezzel
saját magát keverné veszélybe
– mondta a szakember. – Azt
már nem lehet ilyen biztosan
kijelenteni, hogy a baráti társaságból valaki vagy egy idegen ne
követhetné el ugyanezt. Korábban volt rá példa, hogy egy idősebb osztrák férfi kábított el egy
magyar fiatal lányt. Az ő akcióját sajnos senki nem akadályozta meg, és a lány számára
is csak másnap vált világossá,
mit követtek el ellene. Érdemes
tehát ébernek lenni, de nem
a diszkó alkalmazottai, hanem
az ott jelenlévők miatt.
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Előléptették Szabó Jenőt
Pintér Sándor belügyminiszter április 24-e, a rendőrség
napja alkalmából kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Szabó Jenő rendőr alezredest, a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjét soron kívül előléptette rendőr ezredessé.
A kapitányságvezető emellett a megyei polgárőr szövetség
dicséretét és jutalmát Csaplár Zoltán elnöktől vehette át.

Működnek
a szökőkutak
A szökőkutak is várják már a jó
időt, s vele együtt azt is, hogy
hűs menedéket nyújtsanak
a nyári kánikulában kisgyereknek, felnőttnek, idősnek egyaránt. Ám a szeszélyes április
sem lehetett akadálya, hogy
a hős szerelmesek csókot váltsanak a szökőkút „habjai” között.
Így volt ez a Deák téren készült
felvételünk esetében is. A többi,

Városi hírek
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Majális a Lövérekben
A soproniak a hagyományoknak megfelelően a Lövérekben, az
egykori kempingben ünnepelték május elsejét, de a kicsiknek
ugyancsak volt visszatérő sportprogram is a Káposztás utcai
stadionban. (Lásd tudósításunkat a 9. oldalon.) Az ünnep középpontjában a gyerekek voltak az erdei környezetben is, számos
játék, érdekes foglalkozás és mini vidámpark várta őket. A felnőttek sem panaszkodtak azonban, a színpadon minden nap folyamatosan váltották egymást a fellépők és a különböző együttesek.

a Hűség-kút, a söröskút, a várkerületi vízijáték, a jereváni vízlépcső, a Deák téri díszkút és mellette a kis patak is működik már.
Mint azt a Sopron Holding
Zrt.-nél megtudtuk, a köztere
ken lévő összes vízielemet
a beüzemelés előtt átvizsgálták. Ahol szükséges volt, ott elvégezték a gépészeti berendezések
cseréjét, javítását.

Három napon át tartott az önfeledt szórakozás

A körhintát nem lehet megunni FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Főszerepben a gyermekek gondozása
Idén is baba–mama hetet szerveznek a soproni védőnők
a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában. Május 8-án 10 órától
Nevelés határokkal vagy határok nélkül címmel Frühwirthné
Payrits Marianna pszichológus tart előadást, majd Nádudvari Rita ad tájékoztatást a vándorbölcső mozgalomról. Másnap
10-től a sürgősségi gyermekellátásról beszél Bencsics Barbély
Eszter és Deák Dóra védőnő, a baba–mama jelbeszédről pedig

Takács Kinga babajeloktatótól hallhatnak. Május 10-én 10-től
a TSMT tréingről tart előadást Csóka Krisztina terapeuta, aztán bemutatkozik a soproni Hordozó klub is. Csütörtökön 10től a modern, mosható pelenkákat mutatja be dr. Strammer
Erzsébet, majd a szülés utáni regenerációról hallhatnak Tóth
Mónika trénertől. Május 12-én a gyermeki beszéd fejlődéséről Waglerné Sabjanics Katalin logopédus beszél.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Legyünk a bőrünk őrei!
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,
a történelmi belvárosban található

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3. (soproni 200/A/3 hrsz)
61 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 74.054 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31. 16.00 óra.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
10 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti, attól
eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
(06/99/514-644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2017. május 9. (kedd), 10.00 óra
2017. május 17. (szerda), 14.00 óra
2017. május 25. (csütörtök) 13.00 óra
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint a
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a www.
sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között.
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán
Vass László ügyintézőtől, (tel: 06/99/515-135).

GYŐRI-VARGA NÓRA

Ahogy a nyári hónapok közelednek, úgy
erősödnek a nap sugarai. Az egyre jobb idő
a szabadba csalogat, ahol akár észrevétlenül leéghetünk, pedig fontos, hogy ezt elkerüljük: a napégés hajlamosíthat a bőrrákra.
– A melanóma (a bőrrák egyik
típusa) a bőr leginkább rosszindulatú, leggyakrabban halálhoz
vezető daganata, mely a festéktermelő sejtekből alakul
ki. Sajnos évről évre egyre nő,
tízévente pedig megduplázódik a diagnosztizált esetek
száma – kezdte dr. Odler Anna,
a Soproni Gyógyközpont bőrgyógyász szakorvosa. – Számos
tényező provokálhatja a létrejöttét, ilyen például a napfény,
az életünk során elszenvedett
napégések száma.
A leégést tekintve a fehér
bőrű, kék szemű, természetes
vörös vagy szőke hajú lakosság
különösen veszélyeztetett, de
a megfelelő, bőrtípus szerinti
fényvédelem mindannyiunk
szám ára elengedhetetlen.
A szakember nem javasolja,
hogy nyáron délelőtt 11 és délután 4 óra között a tűző napon
tartózkodjunk, illetve azt sem,
hogy 3 éven aluli gyermekeket
napoztassunk.
Fontos kiemelni, hogy a szo
lárium a bőrre ugyanúgy veszé-

lyes lehet, mint az égitest, tehát
nem tekinthetjük a „napozás” biztonságos formájának.
– A bőr ráncosodásáért felelős
UVA-n kívül UVB-sugarakat
is kibocsátanak ezek a készülékek, utóbbi sugarak pedig
daganatot okozhatnak – folytatta a bőrgyógyász.
Dr. Odler Anna hozzátette,
a megelőzésnek egy lényeges

Dr. Odler Anna
része az anyajegyeink rendszeres, havonkénti önellenőrzése is (a melanóma egy része
a már meglévő anyajegyekből
alakul ki). – Amennyiben egy
anyajegy megváltozik, többszínű lesz vagy aszimmetri-

kussá, gyulladttá válik, esetleg
viszketni, váladékozni, vérezni
kezd, illetve ha a korábban a bőr
szintjében ülő foltszerű elváltozás elődomborodóvá válik,
orvoshoz kell fordulnunk. 7, 14,
18 éves korban, majd afelett
3 évente, 50 év felett – és akkor
is, ha 50-nél több anyajegyünk
van! – évente ajánlott bőrgyó
gyászati szűrővizsgálatra mennünk ahhoz, hogy a rendellenességeket időben észrevegyék
és az áttétképződést megakadályozhassák a szakemberek.
A bőrgyógyászati szűrésre
előjegyzés alapján lehet jelentkezni a Soproni Gyógyközpont
99/514–205 és az 514–206-os
telefonszámain.

Vigyázzunk a napozással: az életünk során elszenvedett leégések
növelhetik a melanóma kialakulásának esélyét FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Tóth Andrásné alkotása is csábítja a kisebbeket a könyvtárba

Hívogató könyvlépcsők

Bababirodalommá varázsolta a bánfalvi könyvtár lépcsőfeljáróját az alkotó,
Tóth Andrásné FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

A bánfalvi fiókkönyvtár egyik lépcsőfeljárójára egy lelkes olvasó, Tóth Andrásné meseerdőt varázsolt ecsetjével.
A Széchenyi István Városi Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára na
gyon népszerű, sok fiatal jár oda,
egymást érik a nívós kulturális

események, nemrégiben egy író–
olvasó találkozó keretében a Kossuth-díjas Rakovszky Zsuzsát látták vendégül.

– A programok mellett a „külcsínre” is ügyelünk, ezért nagyon
örültünk neki, amikor egy régi
olvasónk, Tóth Andrásné, aki már
a gyerekeivel is szorgos látogatónk volt, azzal az ötlettel állt
elő, hogy az egyik fehér, nem
túl vonzó lépcsőfeljárónk falára
mese-, bababirodalmat varázsolna, ha mi a festéket biztosít-

juk számára – tudtuk meg Horváth Csabától, a Széchenyi István
Városi Könyvtár igazgatójától.
– Ezen ne múljon, gondoltam,
hisz ismertem Saci munkásságát, igaz, hogy elsősorban arc- és
testfestőként, de ez jó referencia
volt számomra, és a közelmúltban mindnyájunk nagy örömére
el is készült az alkotás.
– Remélem, nem hangzik túl
nagyképűen, ha azt mondom,
hogy ezzel a művemmel, mellyel
mintegy hívogatom a gyerekeket
a bababirodalomba, egy álmom
valósult meg – mondta a Brennbergbányán élő Tóth Andrásné,
akit szűkebb, de még tágabb körben is a Tündér Sarolta művészneve miatt leginkább Sárinak
vagy Sacinak szólítanak. – Ezen
a falon eddig régi plakátok voltak, már régen elképzeltem, hogy
oda egy erdő illene, tündérekkel,
manókkal, állatokkal, akik szinte
behívják, becsalogatják a gyerekeket a tetőtérbe, a bababirodalomba, ahová mint út az erdőbe,
könyvlépcsők vezetnek. Egy hó
napon keresztül szinte minden
szabadidőmet itt töltöttem, és
most a gyerekekkel, a könyvtár
vezetőivel együtt én is rendkívül
boldog vagyok.

Récényi barátok Brennbergbányán
Brennbergbánya és az ausztriai Récény (Ritzing) lakóinak találkozóját tartották meg az elmúlt vasárnap. – A két település hagyományosan jó kapcsolatot ápol egymással, általában
kétévente találkoznak – mondta el Sauer Attila, a Brennbergi
Kulturális Egyesület elnöke.
– A kutatások szerint nyolcvan évvel ezelőtt szentelték fel
az itt található evangélikus haranglábat. Úgy véltük, erről

méltóképpen kell megemlékezünk – ezt már Táp Lászlóné,
a részönkormányzat elnöke tette hozzá.
A kétnyelvű katolikus mise után koszorúzták meg a haranglábat, amely történetét Honti A. Krisztina ismertette. A bányászhimnuszt Tóthné Rázó Emőke vezetésével a helyi gyerekek adták elő. Az ünnepi gondolatokat Heinrichs Eszter,
az evangélikus gyülekezet vezetője tolmácsolta.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik épületet rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést
május 10-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241.
vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, ajándékot
sorsolunk ki.

Megfejtés
Április 19-i rejtvényünk megfejtése: Gyóni Géza szobra,
szerencsés megfejtőnk: Szántóné Vörzsönits Erzsébet,
Sopron, Vasvári Pál u 7. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra
Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Gyóni Géza szobra
a Deák téren
Gyóni Géza (született Áchim Géza, 1884–
1917) költő Deák téren lévő szobrát Nagy
Benedek szobrászművész készítette 1996ban. A szobor elkészítésének és felállításának nagyvonalú mecénása az egykoron
a közelben lakó Káspár testvérpár (Hermina
és Teréz) volt.
Gyóni Géza evangélikus teológushallgató,
költő és újságíró. 1910-ben érkezett Sopronba, itt újságíróként és lapszerkesztőként is dolgozott. Az Orsolya tér 1. szám
alatti, a háborúban megsérült és lebontott
Proswimmer-házban lakott albérletben.
Alkotói korszaka az 1910-es évek körül kezdődött és az első világháborún át 1917-ben,
hadifogságban bekövetkezett haláláig tartott. Legnagyobb ismeretségre szert tevő
verse a Csak egy éjszakára… című, melyet
Przemyśl második ostroma idején írt. Harmincadik születésnapján Oroszországban,
a krasznojarszki fogolytáborban halt meg.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

›
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Elszármazottakat
várnak Csapodra
A falu első írásos említésének 760. évfordulója jegyében „Fedezzük
fel szülőföldünket!” címmel június 10-én, szombaton túrát szervez Gö
bösmajorba a Csapodbarátok Egyesülete és
a Tarr István Egyesület, amelyre a falu lakóit
és az elszármazottakat
egyaránt hívják. Céljuk,
hogy a résztvevők ilyen
módon is emlékezzenek
a jeles évfordulóra, így
fejezzék ki tiszteletüket
és hálájukat a falut alapító ősöknek, és erősítsék
a szülőföld szeretetét, az
összetartozást.
Kérik az érdeklődőket,
hogy a részvételi szándékot május 20-ig jelezzék
e-mailben: nagy.imre@
lapcom.hu, telefonon:
99/386–433, 30/520–
7331, vagy levélben: Orbán László, 9372 Csapod, Fő utca 2. címen.

Kerékpárút
és vasfüggöny
A Sopronban, a Pannonia Hotelben múlt csütörtökön megt artott
nemzetközi konferencia kiemelt témája volt
a vasfüggöny kerékpárút
és a mag yar–osztrák–
szlovák hármashatár
térség fenntartható közlekedése és turizmusa.

2017. május 3.

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

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

Anyák napi kézműves-foglalkozás
Május 4-én, csütörtök 15.30, Széchenyi István Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára

My Fair Lady
Május 4. 19 óra, Petőfi Színház
További időpontok: május 5. 19 óra,
május 6. 19 óra, május 7. 15 és 19 óra

Konyha, Gustave Tiger
Május 5., péntek 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Nemzetközi szimpózium
Május 5–6., péntek–szombat, Ligneum látogatóközpont
A magyar bélyegkiadás 150. évfordulója alkalmából
tartanak tanácskozást

Belső forrás
Május 6-ig, naponta 9–17 óráig látogatható
Sheniell-Petrovics Kata kiállítása a Liszt-központban

Cloud 9+ és Deniz koncert
Május 6., szombat 21 óra, Hangár Music Garden

Pair o’ Dice * Yes Mom
Május 6. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Véradások
Május 8., hétfő 14–18 óra, Deák Téri Általános Iskola
További időpont: május 9., kedd 9–12 óra,
Magyar Posta Zrt., Széchenyi tér

Művészeti bemutató
Május 9., kedd 9 óra, GYIK Rendezvényház
Kozmutza-iskolások művészeti előadása

Nyugdíjas egyetem
Május 9. 15.30, GYIK Rendezvényház
Zalavári József egyetemi docens előadása A tervezés
kultúrája, avagy a tervezhető kultúra címmel

Játékláz játékbolt a Csigában
Május 9. 17–20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Ingyenesen kipróbálható játékok

Dumaszínház: Szex és más tabuk
Május 10., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház

2017. május 3.
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Firtl Mátyás: „Megvédjük a magyar emberek érdekeit”

Biztonságunk a tét

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt az Európai Parlament plenáris ülésén
Brüsszelben április 26-án FOTÓ: MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA
MUNKATÁRSUNKTÓL

 Kötelességünk megvédeni a magyar embe–
rek érdekét, Brüsszelnek pedig tiszteletben
tartani a tagállamok függetlenségét – jelentette ki Firtl Mátyás, Sopron és környéke
országgyűlési képviselője a Soproni Témának.
– Magyarországon mindenki sünk az adócsökkentésekről és
megtapasztalhatja, hogy 2010 a munkahelyteremtés módjaiután a kormány alapvető kérdé- ról, veszélyezteti a magyar csasekben kikéri az emberek véle- ládok érdekében tett intézkeményét, és annak megfelelően déseink eredményeit. Brüsszel
alakítja az ország ügyeit – mon- változatlanul Magyarországra
dotta a képviselő. – Mindez akarja kényszeríteni a beteleazért történhet
pítési kvótát. Szeígy, mert egy „Arra kérek
retné elérni, hogy
ország politikája
bontsuk le a fizimindenkit, akinek kai és a jogi határcsak akkor lehet
sikeres, ha azt az fontos a nemzeti
zárat, és engedjük
emberek véle- függetlenség
be a migránsokat.
ményére alapoz- (…), hogy töltse
Alapjaiban veszézák. A legfonlyezteti ezzel csaki a Nemzeti
tosabb kérdéládjaink biztonsásekben minden Konzultáció
gát, a mindennapesetben nemzeti kérdőívét!”
jaink biztonságát,
konzultációban
az ország jövőjét,
FIRTL MÁTYÁS
mondhatták el
miközben a ma
véleményüket.
gyarok egyértelBrüsszel most ismét támadja az műen elutasították a migráneredményeinket: a rezsicsökken- sok betelepítését.
tést, elvenné tőlünk a lehetőséFirtl Mátyás ezt követően
get, hogy mi magunk dönthes- szólt arról, hogy milyen kemény

küzdelmet vívunk azért, hogy
megvédjük eddigi eredményeinket. Mint kifejtette:

A KONZULTÁCIÓS ÍVEN A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK
SZEREPELNEK:
Brüsszel veszélyes lépésre készül. A rezsicsökkentés eltörlésére akar kényszeríteni bennünket. Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Az elmúlt időszakban egymást követték a terrortámadások
Európában. Ennek ellenére Brüsszel kényszeríteni akarja Magyarországot, hogy az illegális bevándorlókat engedjük be.
Ön szerint mit tegyen Magyarország?
Mára kiderült, hogy a Magyarországra tartó illegális bevándorlókat az embercsempészek mellett bizonyos nemzetközi szervezetek is törvénytelen tevékenységre ösztönzik.
Ön szerint mit tegyen Magyarország?
Egyre több külföldről támogatott szervezet működik Magyarországon azzal a céllal, hogy hazánk belügyeibe átláthatatlan módon beavatkozzon. Ezek működése veszélyeztetheti függetlenségünket. Ön szerint mit tegyen Magyarország?
Magyarországon az elmúlt években azért volt eredményes
a munkahelyteremtés, mert a saját utunkat jártuk. Brüs�szel azonban támadja a munkahelyteremtő intézkedéseket.
Ön szerint mit tegyen Magyarország?
Magyarország elkötelezte magát az adócsökkentés mellett.
Brüsszel most emiatt is támadja hazánkat. Ön szerint mit tegyen Magyarország?
A Nemzeti Konzultáció az interneten is megtalálható és kitölthető: http://nemzetikonzultacio.kormany.hu/kerdessor/

Támogatják
Farkas Gábort
Megtartotta az áprilisi közgyűlését a soproni képviselő-testület. Többek között elfogadták az önkormányzati tulajdonú cégek
2016-ról szóló jelentését,
valamint az idei tervüket.
Az alapítványok támogatásáról is szavaztak. A város
pedig pályázik a Központi Gyermekkonyha felújítására, az 53 millió forintos
beruházás felét az önkormányzat fedezi.
A képviselők egyetértettek
abban, hogy támogatják
Farkas Gábor kinevezését
a Széchenyi István Gimnázium élére. A végső döntést a tankerület hozza meg,
majd ez alapján öt évre nevezi ki az igazgatót az oktatásért is felelős miniszter.

– Az országgyűlésben mindent
megteszünk azért, hogy megvédjük a magyar emberek érdekét, és láthatják, hogy miniszterelnökünk maga állt helyt
tisztességgel, becsülettel Brüs�szelben azért, hogy az Európai
Unió tartsa tiszteletben a tagállamok függetlenségét. Nem
engedjük meg, hogy Brüsszel
a nemzeti érdekeink ellen, a ma
gyar emberek akarata ellenére
döntsön az életünket meghatározó fontos kérdésekben! Ezért
minden magyar ember támogatására szükségünk van a továbbiakban is.
A képviselő úgy látja, Magyarország akkor erős, ha egységes,
a kormány akkor tud minden
magyar emberért kiállni, ha
minél többen támogatják az
ország érdekeit védő törekvéseit. Ezért arra kér mindenkit,
akinek fontos a nemzeti függetlenség, aki meg akarja védeni
a rezsicsökkentést, az adócsökkentést, a mindennapjaink biztonságát, aki meg akarja állítani Brüsszel elhibázott beván
dorláspolitikáját, hogy töltse
ki a Nemzeti Konzultáció kérdőívét, ezzel és így támogatva
a kormány küzdelmét.

Életmentő
készülék

Összefogás eredményeként helyeztek üzembe
egy defibrillátort múlt
pénteken a Várkerületen található infópontban. A berendezés az iroda nyitva tartási idejében, 9–18 óra
között lesz elérhető.
A Búgócsigában márciusban tartottak egy
jótékonysági rendezvényt, ahol a Civitas
Pinceszínház gyűjtött
az életmentő készülék
megvásárlására. A 400
ezer forintos berendezés üzemeltetéséhez
segítséget nyújt a Szeretet Háza is: vállalta,
hogy a defibrillátort
három évig működteti.
Az átadáson részt vett
Barcza Attila önkormányzati képviselő is.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A jövő ablakai
Horváth Ferenc jegyzete
Elnéztem a hétvégén a munkát ünneplő tömegek önfeledt szórakozását, aztán hazafelé azon gondolkodtam, hogy mit ünneplünk
ilyenkor igazán. Nem, nem felejtettem el a hivatalos magyarázatot, a munkások által elért gazdasági és szociális eredményekre való megemlékezést,
a chicagói munkások 1886. május elsején meghirdetett többnapos, de végül véres eseményekbe torkolt tüntetését a 8 órás munkaidőért. És azt sem felejtem el, amikor kötelező
„De ne feledjük, iszovolt jelszavakkal festett táblákkal masíroznyú lemaradást kell
ni a dísztribün előtt,
behoznunk! Ami
nekünk nagy lépésnek miközben még mindig
tűnik, az összehason- „cincogott a zsebükben
lítva más országokéval a munkabér”. Ezek az
idők elmúltak, de macsupán egy arasznyi.
radt egyfajta nosztalgia
Mégis megyünk előre, május 1. után. No, nem
és ahogy a gazdaság
a felvonulást hiányolteljesítménye engedi,
ják ma már (bár annak is
mindannyian gyarapo- megvolt a maga sörös
és virslis romantikája),
dunk egy kicsit.”
sokkal inkább talán az
összefogást, az egymással való kötetlen találkozást,
a szórakozást. Azt sem feledtem, amikor a munka ünnepét kommunista ünnepnek titulálták, s megpróbálták háttérbe szorítani. Május elseje az egész világon
ünnep, igaz van, ahol nem ezen a napon tartják. De
nem is az a fontos, hogy mikor, hanem az, hogy egy
munkára épülő társadalomban nem csupán azok fontosak, akik pénzüket, tehetségüket kockáztatják vállalkozásaikban, hanem azok is, akik megvalósítják az elképzeléseket. A rendszerváltoztatás egyik legnagyobb
bűne, hogy a gazdaság átalakítása csak másodlagos
szempont volt. Az eredményt ismerjük, spontán privatizáció, elkótyavetyélt nemzeti vagyon, munkanélküliek százezrei, adósságcsapda, sokaknak a megélhetést sem biztosító munkabér. Innen indultunk. Már
sohasem tudjuk meg, hogy miképp alakult volna az
életünk, ha másképp történnek a dolgok, s nemcsak
a hatalom megszerzése, hanem az emberek is fontosak lettek volna, s a későbbiekben is kevesebb hibát
vétenek az ország vezetői. Több mint két évtizednek
kellett eltelni, mire újból emelkedett a munkahelyek
száma, nőttek a keresetek, csökkent az infláció, és
úgy érezhetjük végre, gyökeres változás korát éljük,
aminek a nyertesei mindannyian lehetünk. Igen, tudom – mert vannak ismerőseim, barátaim az ország
különböző részein –, hogy nem mindenhol részesülnek egyformán a gazdasági növekedés hasznából,
és azok sem lehetnek felhőtlenül boldogok, akiknek
emelkedett, emelkedik a jövedelme. De ne feledjük,
iszonyú lemaradást kell behoznunk! Ami nekünk nagy
lépésnek tűnik, az összehasonlítva más országokéval
csupán egy arasznyi. Mégis megyünk előre, és ahogy
a gazdaság teljesítménye engedi, mindannyian gyarapodunk egy kicsit. S ez nem egy szubjektív érzés,
minden adat ezt igazolja, s immár elismerik külföldön is. Nos, az idei május elsejei ünneplésben talán
– a szórakozás és emlékezés mellett – mindez ott
volt a háttérben, s az a jövő, amelynek egyre jobban
kinyílnak ablakai.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére

Sopron, Új utca 9. fszt. 1. szám alatti
42 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. május 5., péntek 9 óra
A licit időpontja: 2017. május 11., csütörtök 9 óra
(induló licitár: 5.695.000 Ft)
Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél
a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-as telefonszámon,
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható.
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Két brigád dolgozik a faeltakarításon a turistautaknál

Óvatosan az erdőben!

Még mindig munkát ad az erdőgazdaság szakembereinek az április közepi
havazás és az erős szél FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az április közepi havazás és erős
szél következtében helyenként kidőlt fák, letört faágak miatt
fokozott óvatosságot kér a túrázóktól a parkerdőt fenntartó TAEG Zrt.
Két brigád folyamatosan dolgozik a soproni parkerdőben
lévő turistaútvonalak megtisz-

›

tításán. A városhoz közelebb
eső részeken, mint a Lövérekben, a Károly-kilátó térségében

RÖVIDEN

Fenntarthatósági témahét
Idén második alkalommal múlt héten rendezték meg
a fenntarthatósági témahetet, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére, a 2016/17es tanév rendjéhez igazítva valósult meg a PontVelem
Okos Program szervezésében. A programsorozat sikerét
jelezte, hogy mintegy 1800 iskola regisztrált a programra.

Elismerés a Föld napján
A Föld napja hivatalos rendezvényén dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott Németh Dénesnének, a Fertő–Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság ügykezelőjének, titkárnőjének.

Támogassuk tovább a kárpátaljai
Csongor települést!
A hűség és a szabadság városa, Sopron, immáron két esztendeje vállal mentori, patrónusi feladatot, hogy segítse a
kárpátaljai Csongor településen élő magyarokat.
Minden segítség ellenére Csongor lakosai, határon túli
magyar honfitársaink, továbbra is nehéz helyzetben élnek.
Ezért a településen élő gyerekek életkörülményeinek javítására, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyűjtést szervez

a csongori iskola
gyermekétkezdéjének felújítására.

Arra kérjük a soproni polgárokat, hogy csatlakozzanak
az önkormányzati kezdeményezéshez és támogassák a
felújítást.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a
11600006-00000000-63368046 (Erste Bank)
számú számlaszámra
2017. május 31-ig várja a pénzbeli adományokat.
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel
a következő szöveget:
Adomány Csongor település patronálására.
Fogjunk össze ismét, jelezve, hogy
Sopronra számíthat a nemzet!
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

már végeztek. Ám munkájukra
minden bizonnyal még hosszú
napokig szükség lesz.
– Az április közepi havazás és
az erős szél jellemzően a turistautak mentén okozott károkat – tudtuk meg Bánáti Lászlótól, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kommunikációs és
parkerdei igazgatójától. – A fák
már kezdtek kilevelesedni, így
nagyobb felületen érte a növé-

nyeket a csapadék, amely több
helyen meg is fagyott. A fiatalabb telepítésű fák közül több
kidőlt, az idősebbeknek pedig
letörött több águk. Érdekesség,
hogy a hó által okozott károk foltokban fordulnak elő. Van, hogy
több száz méteren át jól járható az út, s utána pedig emberes torlasszal találja szembe
magát a túrázó.
Bánáti László hozzátette:
a túrázók fokozott óvatossággal keressék fel az erdőt, ugyanis
a letörött és fennakadt ágak balesetet is okozhatnak. Baj esetén
pedig sokszor nehéz segítséget
kérni. Az erdő mélyén például
nincs térerő. Ha lehet, akkor
ne egyedül, hanem inkább
csoportosan induljanak útnak
a kirándulók.
– Az erdőgazdaság a Szárhal
mi- és a Dudlesz-erdővel együtt
összesen háromszázhatvankilenc kilométer hosszú jelzett tu
ristautat tart fenn – mondta az
igazgató. – Ekkora terület bejárása nem egyszerű feladat. Szívesen vesszük a lakossági bejelentéseket. Így olyan helyeken
is rendet tehetünk, ahova adott
esetben csak később jutnánk
el. A kitermelt fát elhozzuk és
szakszerűen feldolgozzuk. Ott,
ahol szükséges, a telepítést is
elvégezzük.

›
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MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Járnak túrázni?
BARTA DÁVID:
A családdal a természetben szoktunk kirándulásokat tenni, a túrázás közben
pedig sokat fényképezünk
is. Emiatt sokszor tovább is
a szabadban maradunk.

HORVÁTH ISTVÁNNÉ:
Mostanában már nem nagyon túrázom. Inkább naponta sétálok a városban,
akár másfél–két órát is. Ez
a mozgás nagyon jól esik és
egészséges is.

ÁGH NIKOLETTA:
A családnak köszönhetően szinte minden hétvégén
Brennbergbányán vagyunk.
Jó idő esetén szinte egész
nap az erdőt, a természetet járjuk.

KISS JÁNOS:
Kis baráti társasággal, de
leginkább a családdal járjuk rendszeresen a soproni
erdőt. Örök kedvenc a Várhely és környéke, a Tacsiés Tolvaj-árok, valamint
Brennbergbánya.

Zöldhulladék – barna kuka
Megkezdődött
a barna színű kukák
átadása a lakosság részére a hulladékudvarokban, a Harkai, illetve
a Pozsonyi úton.
Különösen a családi házas övezetekben élők egyik nagy gondján segíthet a most induló zöldhulladék-gyűjtési rendszer.
A barna színű kukák átadását
már megkezdték. Ezekbe az edényekbe a háztartásokban keletkező konyhai – lebomló – zöldhulladékot (például zöldséget,
gyümölcsöt) lehet tenni, de
ebbe gyűjthetjük a lenyírt füvet
és a kerti nyesedéket is. Ezeket
a kukákat havonta egyszer díjmentesen szállítják el.

A barna kukákat a hulladékudvarokban lehet átvenni FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Ezzel a lehetőséggel újabb
nagy lépést teszünk a teljes sze
lektív hulladékgyűjtés megva
lósításához, hiszen az általános

háztartási hulladékon kívül im
már külön gyűjthetjük, a mű
anyag palackokat és a papírt is.
A veszélyes hulladékot és a tör

meléket, valamint az elektronikai hulladékot azonban továbbra
és a hulladékudvarokban lehet
elhelyezni.

Bundás porzó, a kövi poszméh
BOLLA MARIANNA

Sorozatunkban
a lakóhelyünk közvetlen közelében élő
növények és állatok megismeréséhez,
védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
A gyakori 18–24 milliméteres,
zömök, bundás testű, fekete
színű, élénkvörös potrohvégű,
a dongva–zúgva repülő rovarral, a kövi poszméhhel vagy
más néven dongóval városunk
parkjaiban, kertjeiben is találkozhatunk. A fullánkos valódi
méhféle rokonaival ellentétben béketűréséről híres, ritkán
támad. 2014-ben a hatlábúak

birodalmából – nem véletlenül
– a kövi poszméhet választották az év rovarának. Ez a virágporral, nektárral táplálkozó hártyásszárnyú rovar 150 milliárd
euróra becsült gazdasági hasznot hajt a Földön azzal, hogy
a vadvirágok, termesztett növények egyik legfontosabb beporzója. Bundás teste alkalmassá
teszi arra, hogy szeles, borús időben is járhat táplálékért a virágokra, így rosszabb időben is
elvégezheti beporzó szolgálatát.
Egyedei (néhánytól több százig) egy nyáron át tartó családközösségben élnek, amelyet a te
let túlélt, megtermékenyített
nőstény alapít a természetben,
ahogy neve jelzi, kövek alatt,
földlyukakban vagy olykor a városi padlásokon.
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Kultúra, művészetek
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Nemzeti sírkert

Zsuffa Tünde regényeinek a 20. század történelme ad hátteret

Valóra váltotta álmát
PLUZSIK TAMÁS

Dr. Fodor Tamás polgármester, valamint Simon
Zoltán, az országos Lions Club elnöke jelenlétében a városházán mutatták be Vörös Ákos,
a soproni Lions Club jelenlegi elnökének szerkesztésében megjelent Nemzeti Sírkert – Sopron című könyvet. A kötetben negyvenhárom, a városban jelentőset alkotó személyiség életútját jelenítik meg. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

›

RÖVIDEN

Megjelent a Soproni Szemle
A Soproni Szemle idei első számának fő témája: élet az
egykori Scarbantiában. Olyan területekre is kitérnek a szerzők, mint például a távolsági kereskedelem és az élelmiszerszállítás, a viseleti tárgyak, valamint a Scarbantia és
környékének római érméi. Az arcok rovatban Giczy János, Holl Imre, Mollay Jánosné Madas Gabriella, valamint
G. Nagy Béla portréját rajzolták meg a szerzők.

Filmes siker a Savaria Filmszemlén
Soproni filmesek kapták meg a harmadik helyezettnek
járó díjat a IV. Savaria Filmszemlén a kerékpáros film kategóriában. A kétperces kisfilm a Fertő-parti településeket bemutató kerékpárossorozat egyike: Nagycenk
biciklivel, pontosabban mondva velocipéddel. A filmet
a soproni EndruMédia cég készítette, kitalálta és egyberendezte Szekeres Kriszta, lefilmezte és összevágta Bazsó András és Cser Anett.
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Rendhagyó irodalomórát tartott a közelmúltban a Szent
Orsolya Gimnázium diákjainak Zsuffa Tünde. A Bécsben
élő íróval a Széchenyi István Városi Könyvtárban dr. Brummer Krisztián, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportjának elnöke beszélgetett.
– Talán nyolcéves, vörös hajú
copfos kislány lehettem, amikor édesapám elé álltam, és
azt mondtam neki, hogy én író
leszek – mesélte Zsuffa Tünde.
– Apám, a képzettnek egyáltalán
nem mondható hentesmester
erre azt válaszolta: „Kislányom,
ha az akarsz lenni, akkor azzá
is válsz!” – elevenítette fel az
írónő az évtizedekkel ezelőtti,
számára oly fontos és meghatározó eseményt, amely, mint
mondotta, napjainkig erőt ad
számára. – Igen, azt, hogy én író
lettem, az apámnak köszönhetem. Még alsó tagozatos lehettem, amikor kaptam tőle egy
naplót: „Kislányom, mondta,
ebbe ne a napi eseményeket,
a mindennapi történéseket
írd le, hanem azt, hogy miként
élsz meg dolgokat, kit milyennek látsz a környezetedben”.
Emlékszem, mennyit nevettünk, amikor aztán felolvastam ebből részleteket, ugyanis
gyerekként én egy álomvilágban éltem, ebből következőleg
a kis naplóm esetenként a való-

írt történelemnek a része volt
– fogalmazott az írónő. – Az
Istenbe, a Gondviselésbe vetett
hitre nevelt, valamint arra,
hogy mindent túl lehet
élni, és ha elesünk, fel
kell állni és tovább
kell menni.
Az Angyal
a földi pokolban című
regénye
egy fájdalmas szerelmi
történet, mely
az 1944-től
1956-ig terjedő
időszakról egyfajta
történelmi

ság és az álmok mixtúrája volt.
Mint ahogy arra is jól emlékszem, amikor később apám
azt mondta, hogy „Ha majd
író leszel, Tüncsi, akkor
nagyon vigyázz arra,
hogy ne karaktergyilkos legyél,
hanem karakterformáló,
mert óriási
a különbség a kettő kö
zött, elsősorban
morálisan”.
Zsuffa Tündének
eddig három könyve
jelent meg: a Paprika
rummal címűben történelmi háttérbe
ágyazva édesapja alakját eleveníti fel: Zsuffa
Oszkár egyszerű
falusi hentes volt,
aki nem küzdött
a barikádokon,
aki nem fogott
fegyvert, nem írt
Zsuffa Tünde FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
történelmet, de az

olvasókönyv, ahogy nem titkoltan annak is szánta Zsuffa
Tünde, csakúgy, mint a folytatását, a közelmúltban megjelent
a Híd közepén című regényét, melynek megírásában, alakformálásában nagy
segítségére volt
az író–olvasó
találkozón is
résztvevő,
szintén
Bécsben
élő Bethlen Mária
grófnő.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
valamint

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Egyetemi, főiskolai vagy alapképzésben pénzügyi és számviteli szakon szerzett közgazdász szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Adóigazgatási ügyintézői munkakör fő tartalma

• elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban;
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével,
nyilvántartásával kapcsolatban.

Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintézői munkakör fő tartalma

• adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó,
valamint helyi iparűzési adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján;
• végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a
kintlévőségek megfelelő kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is.
Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) vonatkozásában döntéselőkészítés.

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.

Felhívás!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2017. évben, Sopron közigazgatási területén

környezetszépítési

versenyt
hirdet a következő kategóriákban
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

a versenyben való
részvétel feltétele
a nevezés, melyet a következő címre
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

az értékelést szakértő
bizottság végzi június végén
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és azok
gondozottsága alapján

nevezési határidő
2017. június 1.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. május 31-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek

győzteseket kategóriánként
hirdetnek, jutalmul vásárlási
utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. május 19-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Adóigazgatási ügyintéző” vagy „adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”.

megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon
belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

8

Sport

www.sopronitema.hu

A Sopron csütörtökön hazai pályán ünnepelheti újabb bajnokságát

Uniqa: verejtékes vereség
RÁZÓ LÁSZLÓ

A bajnoki döntő harmadik mec�csét a Szekszárd nyerte. Két hos�szabbítás után tudott győzni a bajnoki alapszakasz győztese, amely
hazai pályán így szépíteni tudott a fináléban.
Folytatás csütörtökön 17 órától Sopronban.
A bajnoki alapszakaszban
a Szekszárd nyerni tudott hazai
pályán, a bajnoki döntőben azonban változott a helyzet: az első
meccsen bátortalan játékot és
nagyon rossz dobóteljesítményt
nyújtott, az Uniqa pedig magabiztosan robogott át ellenfelén. A második, hazai meccsen
Sterbenz László tanítványai
hatalmas küzdelemben ismét
megszerezték a győzelmet.
A hétfő esti szekszárdi összecsapás rémálomszerűen indult:
a házigazdák sorra szerezték
a pontokat. Az első negyedben
csak 7 pontot dobott a soproni
csapat és 23-at kapott. A második negyedtől aztán összeállt

a soproni védekezés, Crvendakic
pedig jókor kezdte meg a pontgyártást; szünetben 3 ponttal
vezetett a Szekszárd (37–34).
Fordulás után az Uniqa Johnson és Turner vezetésével megfordította az állást, 4–5 ponttal
is vezetett, a meccs végére azonban egalizálni tudott a Szekszárd.
Az utolsó pillanatban Johnson
középtávolija perdült le, így jöhetett a ráadás (60–60). A hosszabbításban Fegyverneky pontjaival
a vezetést is átvettük, de a Szekszárdnak mindig volt válasza,
67–67-nél jöhetett az újabb hos�szabbítás. A második ráadásban
több kétes játékvezetői ítélet
is született, ami elsősorban az

Zalaegerszegen célfutballt játszott a Sopron, tudatosan alakította támadását, agresszívan
védekezett. Amikor a 14. percben
Eszlátyi szép egyéni alakítás után
megszerezte a vezetést (1–0), már

mertek passzolni, játszani. Csapatként küzdöttek, egységesen
akarták a győzelmet. Önfeláldozó
játékukat mi sem bizonyítja jobban, mint Németh Milán odaadó
küzdelme, aki saját testi épségét
nem kímélve komolyan megsérült: le kellett vinni a pályáról.

›

LELÁTÓ

Asztalitenisz
Május 4.,
csütörtök 12.30,
Kőszegi úti csarnok
Városi alapfokú
középiskolás fiú és
leány asztalitenisz
tavaszi egyéni torna

Tenisz
Május 5–7.,
péntek–
vasárnap 8 óra,
Hotel Sopron
teniszcentrum
VÁKO páros férfi
teniszverseny

Kosárlabda
Május 7.,
vasárnap 16 óra,
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Óbudai
Kaszások

A bajnoki döntő második (hazai) mérkőzésén is győzőtt a Sopron, de hétfőn
Szekszárdon vereséget szenvedett FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Uniqát sújtotta. A büntetőpárbajt végül a hazaiak nyerték,
a végeredmény: KSC Szekszárd
– Uniqa Sopron, 77–73.

– Nagyon gyengén kezdtünk,
elsősorban a centerjátékban. 16
pontról visszajöttünk, mindkét csapat többször nyerhetett

volna, végül a Szekszárd hibázott kevesebbet a végjátékban – mondta Sterbenz László
vezetőedző.

SVSE: zalaegerszegi focibravúr
PÁDER VILMOS

2017. május 3.

A soproniak kapkodásra kényszerítették a hazaiakat, kontrákra építettek, amelyek rendre
veszélyesek voltak a zalai kapura.
Az egész mérkőzés alatt az SVSE
játéka volt az érettebb és a tudatosabb. Érződött a társaságon,
hogy egységben gondolkodnak,

nem tisztelték egykori nagynevű
ellenfelüket, akik a múltban sok
borsot törtek a csapat orra alá.
Supka Attila szakmai igazga
tó elmondta: – Tudtuk, hogy
nehéz mérkőzés vár ránk. Mindét
együttes számára fontos volt
a három pont. Helyenként jól ját-

Június 5. 15.00 és 19.00 / Soproni Petőfi Színház

szottunk, a végén kicsit beszorultunk, ezért cseréltem be magas
embereket. Ezúttal egy gól is elég
volt a győzelmünkhöz.
Május 3-án, szerdán Mosonmagyaróvár ellen már kellő
önbizalommal léphetnek pá
lyára Sifterék.

Kispályás
labdarúgás
Május 8., 10., 12.,
hétfő, szerda,
péntek 18.15,
Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság
Május 9–10.,
kedd–szerda 14.30,
papréti sporttelep
Általános iskolai
kispályás labdarúgóbajnokságok II.–
III.–IV. korcsoport
tavaszi fordulók

„Varnus Xavert a New York Times az orgona Horowitzának nevezte. Egy másik kritikus az
orgona Paganinijének, míg egy harmadik pedig az orgona Glenn Gouldjának. Ám minden
ilyen összehasonlítás hamis. Ô ugyanis nem kevesebb, mint az orgona Varnus Xaverja,
egy magabiztos zseni, ki nagyon is saját lelkét szólaltatja meg hangszerén.”
THE TORONTO STAR

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

Utoljára Sop

ronban!

TÖRÔCSIK MARI

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

VARNUS XAVER
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HANGVERSENYE A SOPRONI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

2017. JÚNIUS 18. (VASÁRNAP) 15 ÓRA
Jegyek (3900 Ft) a Jegy.hu oldalon, Sopronban a Blaguss Utazási Irodában,
valamint az InterTicket országos jegyirodai hálózatában kaphatók.
Helyfoglalás érkezési sorrendben. Hat év alatti gyermekek a koncertet még kísérôvel sem látogathatják!

2017. május 3.

Soproni
fotós képe
a sport
évkönyvben
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége által kiírt
35. Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás több mint
harminc éve a fotóriporteri szakma legnagyobb hazai seregszemléje, amely
egy kiadványban is bemutatja a szakmai zsűri által
kiválasztott, legjobbaknak ítélt fotóriportereket
és fotóikat.
A közelmúltban megjelent 250 oldalas kiadványba a soproni Tóth Zsombor: Világbajnok című,
Abu Dhabiban készült fotója is bekerült. A fotón
Nico Rosberg a barátaival
látható közvetlenül a futam után, amikor is 2016os Formula 1-es világbajnokság győzelmét ünnepli.

Sport

www.sopronitema.hu
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A sport egészségre nevel
PÁDER VILMOS

Az SC
Sopron és
az önkormányzat közös rendezésében immár kilencedik
alkalommal zajlott le
a soproni és környékbeli óvodák tornája.
Öröm volt látni, hogy május
1-jén a Káposztás utcai stadiont
benépesítették a jelen focipalántái, a jövő nagyjai. Tizenhét
óvodából kétszázötven gyermek
és óvónő volt jelen, valamint
legalább ennyi szülő és hozzátartozó kísérte el csemetéjét.
Dr. Simon István alpolgármester
a sportmajálist megnyitó beszédében kiemelte a sport egész-

ségre nevelő hatását, továbbá
külön megköszönte a rendezvényt előkészítők és levezénylők, valamint a felkészítők áldozatos munkáját.
Az egész délelőttöt betöltő
rendezvényen komoly ügyességi számok mellett izgalmas
kispályás mérkőzéseken mérték össze tudásukat és ügyességüket a gyerekek. A rendezvény
befejeztével minden kis ovis
és óvónője emlékérmet, virslit, üdítőt és csokoládét kapott
ajándékba.
A sportmajális végén dr. Fo
dor Tamás polgármester elismerését és köszönetét fejezte
ki az óvónőknek és a szülőknek, majd méltatta az SC Sopron utánpótlás-nevelő egyesület elmúlt kilenc évének sikeres munkáját, melyet a fiatalok
neveléséért, a sportág fejlődéséért és a sport megszeretteté-

séért végezett.

Ügyességi számokban és kispályás futballmérkőzéseken mérték össze
tudásukat a gyerekek a sportmajálison FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

SKC: tét nélkül Félmaratoni Európa-futás
sem megy
Újabb vereséget
szenvedett a Soproni
KC. Dragan Alekszics
együttese a PVSK–
Pannonpowertől
kapott ki 4 ponttal
hazai környezetben.
Az már a korábbi fordulókban
eldőlt, hogy az SKC-nak nincs
esélye bejutni a bajnokság legjobb nyolc csapata közé. Dragan
Alekszics csapata így tét nélkül
várta az újabb hazai megmérettetést: a középszakaszban ezúttal a Pécs szerepelt Sopronban.
Default szerződését felbontotta
a klub, Mills pedig sérülés miatt
hiányzott. Ennek ellenére jól kezdett az SKC, Johnson és Spica sok
pontot dobott, a hazaiak 8 ponttal vezettek. A folytatásban fel-

jött a Pécs, szünetben három
pont volt a hazai előny (45–42).
A folytatásban Johnson vezetésével még tartotta előnyét az
SKC, azonban Sejfic és Antoni
kiváló formában kosarazott. Így
a meccs hajrájában fordítani
tudott a baranyai csapat, köszönhetően annak is, hogy a soproni játékosok ismét túl sokat
egyénieskedtek a támadásokban. A végeredmény: Soproni KC
– PVSK–Pannonpower, 86–90.
– Két játékosunk is betegséggel küzdött a héten, ezzel együtt
is volt esélyünk a győzelemre,
azonban az eddigiekhez hasonlóan túl sokat hibáztunk a végjátékban – összegzett Dragan Alek
szics vezetőedző.
Az SKC középszakaszbeli utol
só meccsét szerdán 18 órakor
játssza a Kaposvár ellen.

Biztonsági okokból megváltozott nyomvonalon rendezték meg idén
az Európa-futást, amelyen 130-an teljesítették a távot FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Idén is május 1-jén rendezték
meg az Európa-futás elnevezésű
országúti futóversenyt az ausztriai Kismarton (Eisenstadt) és

Sopron között. A szervezők ez
alkalommal is hazánk európai
uniós csatlakozására emlékeztek a sporteseménnyel.

Idén új nyomvonalat jelöltek ki
a futóknak a félmaratoni távon:
Cinfalva (Siegendorf) közepétől
mezőgazdasági úton futottak

a résztvevők. Magyar oldalon is
volt változás: a szervezők úgy
döntöttek, hogy a balesetek elkerülése miatt nem a 84-es főúton,
hanem kerékpárutakon érhetik el
a célt a futók. A célállomás a Hu
bertus étterem parkolója volt.
– Az alapvető célkitűzésünk
évek óta változatlan: méltó emléket kívánunk állítani hazánk
2004. május 1-jei uniós csatlakozásának – mondta Kósa István, a Sopron Városi Szabadidős
Sportszövetség elnöke. – Örülök annak, hogy a megváltozott
nyomvonalon is ilyen szép számú
futó teljesítette a távot váltóban
és egyéniben. Csaknem 130 résztvevőnk volt, a magyarok mellett
osztrákok és szlovákok futottak,
sőt, egy dél-afrikai sportoló is
részt vett az Európa-futáson.
Az Európa-futás díjait dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő adta át.

II. Soproni Nemzetközi
Bonsai és Suiseki kiállítás
2017. május 12–14. / Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

Művezető

Hitehagyottá vált az SKC játéka FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Cukorbetegek, botra fel!

Csak az elvárásainknak megfelelő pályázók
jelentkezését várjuk a
sopron@stettin-hungaria.hu email címre.

A belépés díjtalan
R

JITSU SZ
JU

OP

ETSÉG
ÖV

Munkavégzés helye: Nyugat-Magyarország
Munkahely: soproni központ

Május 14. 9–12-ig Yamadori bemutató (jamboree)
több mint 100 éves galagonya 2014-es alakításának
folytatása (a kiállítás résztvevőivel) II. rész
12 óra A kiállítás zárása

S

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége Soproni Cukorbetegek Egyesülete szervezésében országos kampány keretében a Nordic Walking Sopronnal közösen nyílt bemutatót
és túrát tart „Botra fel!” szlogennel május 6-án, szombaton
14 órától. A kirándulás a Várisi úti buszvégállomástól indul.

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• mobiltelefon
• munkavégzéshez cégautó
• szakmai fejlődés lehetősége

Május 13. 10 óra Harcművészeti bemutatók (Liszt terem)
(Waido Fight Academy, Shotokan karate, Kendo, Aikido,
Jodo, Ju Jitsu)
13 óra Alakítási bemutatók (Petőfi terem)
Marek Gajda (Lengyelország – Varsó)
Rácz György & Czégel Richard (Magyarország)

R O NI D OJ

O

elvárásaink:
• szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség
• generálkivitelezésekben szerzett minimum 5 éves
magasépítési művezetői vagy építésvezetői gyakorlat
• önálló munkavégzés
• jó számítógépes felhasználói ismeretek - MS Office,
• B kategóriás jogosítvány

PROGRAM

Május 12. 11 óra Bonsai kiállítás megnyitása (Munkácsy-terem)
13 óra Alakítási bemutatók (Petőfi terem)
Mirko Ortenzi (Olaszország)
Marta & Jacek Pietakiewich (Lengyelország – Krakkó)
Rácz György & Czégel Richárd (Magyarország)
Németh Norbert – Kamocsai Vladimir (Szlovákia)
Burschl József (Magyarország)

MAGY
A

Feladatok:
• az építkezési munkák munkahelyi irányítása, szervezése
• a kivitelezés minőségének, technológiai
követelményeinek, ütemtervének betartatása,
• építkezéseken felmérések készítése
• építési napló vezetése
• kiviteli tervek ellenőrzése, felülvizsgálata

Támogatók:

POWER SHIELD Zrt.

Italsziget Kft.
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Kovács Borbála: az „Így írok én…” első helyezettje a Fergeteges negyvenesben

Egy osztálykirándulás története
Az első sikert még alsó
tagozatban a Soroptimist
pályázata hozta meg Bori
számára, melyen tanító
nénije javaslatára indult.
– Anyukámnak diktáltam a történetet, ő gépelte
be. Második lettem
azon a pá
lyázaton, és
utána – ha
láttunk valahol hasonló
k ií r á s t
– mindig

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Fergeteges negyvenes kategóriában első helyezést ért el az „Így írok
én…” irodalmi pályázaton Kovács Borbála Irma. Elbeszélése egy osztálykirándulás kalandos történetét meséli el.
84 pályamű érkezett az „Így írok én…”
elnevezésű diákoknak kiírt irodalmi pá
lyázatra. Az idei fő téma – a pályázat 40
éves jubileuma miatt – a Fergeteges
negyvenes címet viselte. Ennek a kategóriának első helyezését Kovács Borbála
Irmának ítélte a zsűri.
– Kiskoromban is nagyon szerettem
a meséket, állandóan arra kértem a szüleimet és a nagyszülőket, hogy meséljenek
nekem – mondta a Szent Orsolya Gimnáziumban hetedikes Borbála. – Később
persze már magamnak olvastam, de
arra, hogy én is tudnék olyan meséket

írni, ami másnak tetszik,
sokáig nem is
gondoltam.

Kovács Borbála Irma

indultam. Azóta már nemcsak pályázatokon, hanem saját szórakoztatásomra
is írogatok. Megesik néha, hogy például
leckeírás közben elbambulok, teljesen
máshol jár az eszem, és azt veszem észre,
hogy kész történet van a fejemben.
Bori Fergeteges negyvenes témacímű
elbeszélése egy osztálykirándulás kalandos történetét mutatja be. – Nagyon jó
az osztályközösségünk, egy kicsit mintha
mi magunk lennénk a főszereplők. Arról
szól, hogy a negyvenfős osztály Erdélybe
megy kirándulni, de valaki elveszik,
a többiek elkezdik keresni. Kiszöknek,
olyan izgalmas kalandokba keverednek,
amiket én biztos nem mernék megcsinálni, de végül szerencsésen végződik az
eset – tette hozzá Bori. Bár a gépelésben
szülői segítséget kér, beleszólni senkit
nem enged a történetbe. –Természetesen elolvastatom a kész művet a családdal, meghallgatom a véleményüket, de
kijavítani nem engedem.

Ezer középiskolás ballag Kalandra!
Hétvégén rendezik meg országszerte, így Sopronban is a középiskolás diákok ballagását:
városunkban összesen 1051 diák mond
búcsút iskolájának.
A ballagások sorát a Roth Gyula
Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium kezdi: május
5-án, pénteken 11 órakor búcsúznak a diákok a dr. Tuskó Lászlóemlékműnél, a Dalos-hegyi
sípályánál (rossz idő esetén
a kollégiumban). Ugyanekkor
ballagnak az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai is
az evangélikus templomban.

A SSzC Vas- és Villamosipari
Szakképző Iskolája és Gimnáziuma pénteken 16 órakor rendezi a ballagást az iskolában.
A SSzC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolájában pénteken 17 órakor
kezdődik a ballagás. Ugyanebben az időpontban ballagnak
a FM DASZK, Szakképző Iskola
– Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tanulói az iskolában, valamint
a Danubius Hotels Szakképző
Iskola és Kollégium diákjai
a Liszt-központban.
A Soproni Széchenyi István
Gimnázium ballagása május
6-án, szombaton 9 órakor kezdődik az iskolában és a Lisztközpontban. 9.30-kor a Szent
Orsolya Római Katolikus Gimnázium diákjai ballagnak

a Szent György-templomban.
10 órakor rendezik meg a SSzC
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző
Iskolája és Kollégiuma ballagását az iskolában, és ekkor
kezdődik a Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzőseinek búcsúzása
is a Deák-kútnál. A középiskolás
ballagások sorát a SSzC Handler
Nándor Szakképző Iskolája
zárj a: szombaton 10.30-kor
a Novomatic-arénában kezdődik az ünnepség.
A végzős diákok május 8-án,
hétfőn 8 órakor kezdik az érettségi vizsgákat a magyar nyelv és
irodalommal, 9-én lesz a matematika, 10-én a történelem,
11-én pedig az angol és 12-én
a német írásbeli.

Zenés évad
2017/2018

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

Bérletmegújítás: 2017. május 2. – június 17.
Új bérletek is válthatók a szabadon lévő helyekre
a Pro Kultúra jegyirodájában.

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

›

„Milyen jó lenne,
ha az élet is
olyan volna, mint
a fekete palatábla
az iskolában: ami
velünk történik, azt
mind krétával írná
fel valami titkos
kéz, és amikor
visszatekintünk
a múltra,
egyszerűen
letörölhetnénk azt,
ami nem sikerült.”
Lacker Artúr
magyar író, forgatókönyvíró,
filmdramaturg, rendező,
színházigazgató

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Lakner Artúr:
Édes mostoha

– Vár a fal!

Videopályázatot hirdet a Sopron Anno
Egyesület 5–12-es diákok számára. A videónak,
melyben meg kell jelennie
a Sopron névnek és az 1277es évszámnak, témája a soproni várfal/ városfal.
Idén 740 éve, hogy 1277ben IV. László király szabad
királyi városi rangot adományozott Sopronnak, így
elismerte a város polgárainak rátermettségét és áldozatkészségét, amelyet a II. Ottokár cseh király elleni harcokban
tanúsítottak.
– 1277 fontos évszám a város
történetében, az évforduló kapcsán igyekszünk a fiatalok figyelmét felhívni a dátumra – mondta
Kótai Mónika, a szervező Sopron
Anno Egyesület alelnöke. – A várfal/ városfal tematika kellő teret
enged a kreativitásnak, azáltal,
hogy sokfelé láthatók a maradványai a városban, ugyanakkor
maga az egykori vár köthető
IV. Lászlóhoz is. Így kapcsolódik
össze a várfal/ városfal és az 1277es évszám.
A pályázattal az a szervezők
célja, hogy felkeltsék a fiatalok

Roth Gyula
Erdészeti, Faipari
Szakképző Iskola
és Kollégium

Bérletezünk!

A hét mottója:

érdeklődését a város és
története iránt. A jelentkezők maximum 3 perces
videókat adhatnak le, ezeket
kamerával vagy telefonnal is
rögzíthetik.
– Ahogy a Kalandra Sopronban, most is szerettük volna
kicsit megmozgatni a fiatalokat, kibillenteni őket
a virtuális életterükből,
de teret engedve az életük szerves részét képező
technológiának – folytatta
Kótai Mónika. – Így ismét elérhetjük, hogy a technikai eszközökkel ők maguk fedezik fel a város
múltját. Mi „csak” katalizátorok
vagyunk, ők pedig ismét „kalandorok” lehetnek. Abban bízunk,
hogy a videokészítés élménye
közben észrevétlenül is rögzül
a diákokban ez a jelentős dátum.
Nevezni május 21-én 20 óráig
lehet, a videót a fiataloknak fel
kell tölteni a saját youtube csatornájukra, majd ennek a linkjét
elküldeni a sopron1277@outlook.
com címre. Eredményhirdetés
május 28-án lesz, a legjobbak
értékes nyereményeket kapnak. Részletek a facebook.com/
sopron1277 oldalon.

Lippai János
Kertészeti
Szakképző Iskola és
Kollégium telephely

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST
hirdet a következő szakokra:
szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 543 01 Faipari technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi
technikus,
illetve
szakmunkások szakközépiskolája –
érettségire való felkészítés (2 év)

szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 581 02 Parképítő és
fenntartó technikus
szakközépiskolai képzés:
OKJ 34 541 06 Szőlész–borász
OKJ 34 215 04 Virágkötő és
virágkereskedő

Érd: 06 99 / 506 - 470

Érd: 06 20 / 414 - 0803
e-mail: rothszki.hu • www. rothszki.hu

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

A regény kis főhőse
édesanyja elvesztése
óta vigasztalhatatlan.
A család orvosa szerint
egyetlen gyógyír létezik a kislány bánatára,
egy új édesanya. Lakner Artúr regénye hatalmas népszerűségnek örvendett, filmet is
készítettek belőle, melyet szintén nagy sikerrel vetítettek világszerte.
A szomorúságot és magányt legyőző szeretetről szóló történet ma is
friss élményt ígér az ifjú
olvasóknak.

Ez történt
Sopronban
600 évvel ezelőtt, 1417ben született Kisfaludi Benedek, Sopron vármegye alispánja. Elhunyt 1488-ban.
Forrás: Horváth Richárd:
Sopron Vármegye tisztségviselői a késő középkorban
(1458–1526), Soproni Szemle 68. évfolyam, 1. szám.
175 évvel ezelőtt, 1842. május 16-án született Sopronban Igler Gusztáv Károly
festőművész. Münchenben
hunyt el 1938. január 21-én.
Forrás: Salamon Nándor: Kisalföldi művészek
lexikona. Vasszilvágy, 2012.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2017. május 3.

Alma és fája – dr. Rónai
Ferenc és ifj. dr. Rónai Ferenc

A VESE

Pontosabban fogalmazva:
a vesék. A vese ugyanis páros szerv. Deréktájon, kétoldalt helyezkedik el. Nem
a hasunkban, hanem beleinktől a hashártyánkkal elválasztva, a hasüregünk mögött találhatók.
Sokkal bonyolultabb a szerepe, mint a vizeletgyártás.
A méregtelenítésen, só- és
vízháztartásunkon, savbázis
(pH) viszonyainkon túl a vérképzés, csont, immunrendszer, cukorháztartás jó működéséhez is nélkülözhetetlen. Ha a vesefunkciónk
tartósan megromlik (ezt a la-
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borpapíron a GFR érték csökkenése mutatja), sok minden
másképp kezd működni bennünk, és minél alacsonyabb
a GFR-ünk, annál inkább.
Így a vesefunkció ismerete
kulcsadat bármilyen orvo
si, különösen gyógyszeres
terápia biztonságos alkalmazhatóságában. Nem véletlen, hogy minden tartós
(krónikus) betegség követésének, kezelésének része
kell, hogy legyen a vese(és máj-) funkció rendszeres ellenőrzése.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA
MÁJUS 3–9.

Május 3.,
szerda

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Május 4.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 5.,
péntek

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Május 6.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Május 7.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Május 8.,
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 9.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

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

Keresztrejtvény

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik
messze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire
menni Sopronban
sem. Míg dr. Rónai
Ferenc a gimnáziumi évek alatt még
hezitált, hogy orvos
vagy erdőmérnök legyen-e, addig
a fiának már egyenes útja volt az erdőmérnöki karra.
– Nekem szülői indíttatásom
nem volt az erdőmérnöki pálya
felé, hisz akkori szóhasználattal élve édesapám könyökvédős hivatalnok volt, a komáromi
járási hivatal iparügyi csoportjának volt a vezetője – mesélte
a pályaválasztás kezdetéről
dr. Rónai Ferenc gyémántokleveles erdőmérnök, a Soproni
Egyetem Eötvös Loránd-díjas
nyugalmazott mechanika professzora. – Volt viszont egy na
gyon kedves barátom, Adorjáni
Feri, akivel ha tehettük, minden
szabadidőnket a környező kisbéri és nagybéri erdőkben töltöttük, nagyokat csatangoltunk,
amiben fő támaszunk a ke
rületvezető erdész, illetve az
erdőgondnok volt. Mindezekkel

Apa és fia, mindkettejük hivatása az erdő szeretetéből fakad FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
együtt Feri barátommal együtt
orvosi pályára készültünk, talán
ebben szerepük volt bencés
tanárainknak is. Nemrég került
a kezembe Gróh Gyula profes�szornak a kémia könyve, ebből
készültünk a felvételire, mígnem egy alkalommal elmentünk az orvosi egyetemre egy
anatómia gyakorlatra, és ez volt
az a pont, ami megfordította az
életemet: eldöntöttem, ezt én
nem szeretném csinálni. Így

aztán Ferivel együtt Sopronba
jelentkeztünk, mindkettőnket
föl is vettek, igaz, ő az első év
után mégis az orvosi pályát
választotta.
– Nekem sokkal egyszerűbb
volt a válasz a „mi leszek, ha nagy
leszek?” kérdésre, hisz nemcsak
az apám, hanem anyai nagyapám, Kulacsy János is erdőmérnök, sőt, ő egyúttal tanárelődöm
is volt az évtizedek során többször is nevet cserélő erdészeti

technikumban – vette át a szót
ifj. dr. Rónai Ferenc. Ő édesapja
nyomdokaiba lépett, hisz három
és fél évtizedig oktatója, 25 évig
pedig az igazgatója is volt a Roth
Gyula Erdészeti és Faipari Szakképző Iskolának. – Az erdész
tradíció annyiban folytatódik
a családban, hogy Gergő fiam is
erdésztechnikusi oklevelet szerzett, de őt „elrabolták” a dísznövények, így végül is kertészmérnöki diplomát szerzett.

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 10-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széchenyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Az április 19-i rejtvényünk megfejtése Petőfi Sándor Ki a szabadba! című versének első két sora volt: „Ki a szabadba, látni a tavaszt,/
Meglátni a természet szinpadát!”, megfejtőnk: György-Pék Csilla, Sopron, Vásárhelyi P. u. 3. Mai rejtvényünkben anyák napja alkalmából egy népköltészeti alkotás kezdő sorait idézzük: „Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot…”, a folytatás a rejtvényben.
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Ördög Nóra: irány Ázsia!
Családjával indul útnak Ázsiába Ördög Nóra, aki új feladatot kapott a TV2-nél.
A csinos televíziós nemrég újabb elismerésben részesült, ugyanis
a legjobb női műsorvezetőnek választották.
Útnak indult Ázsia egzotikus
vidékére egy kihívásokkal teli
kalandos utazásra hét bátor
sztárpár. Az Ázsia Expressz
– A sárkány útja felvételére
szerelmesek, barátok, egy apa–
lánya páros és a kalandra összeállt szövetségesek is utaznak, hogy teljesítsék a több
mint 5000 kilométeres
távot. A TV2 vadonatúj
reality-műsorában
a kal andos, heteken át tartó utazás Vietnamból
indul, majd Laoszon és Kambodzsán át halad.

Az utazást a reality mű
sorvezetője, Ördög Nóra
is izgatottan várja, aki
családjával együtt
indul útnak, ugyanis
csak így volt hajlandó vállalni a munkát. A kisgyermekes
anyuka egyébként
a köz elmúltban
a legjobb női
műsorvezető
elismerésben részesült
a televíziós
újságírók díjátadó gáláján.
A szereplők ugyancsak
nagy izgalommal néznek
a műsor elé. Az
útnak a Viszkis
néven elhíresült
Ambrus Attila
Berki Krisztiánnal vág neki. Ők
éppúgy a műsor
felvétele előtt talál-

koztak, mint a Jóban Rosszban
színésznője, Cseke Katinka és
az Ázsia Expresszre az ő párjaként vállalkozó Pallavicini Zita
őrgrófnő. A hírességek között
vannak, akik régóta jól ismerik egymást. Muri Enikő Fésűs
Nellyvel, míg Gaál Noémi Né
meth Lajossal vág neki a nem
mindennapi útnak. R. Kárpáti
Péter lányával, Kárpáti Rebekával utazik, de szerelmespárok is
próbára teszik magukat Ázsiában. Kulcsár Edina és Csuti, valamint a Drágám, add az életed!
győztes párja, az Édes Életből is
ismert Megyeri Csilla és Molnár
Zsolt is Vietnamba utazik.
Minden párosnak napi egy
dollárral a zsebében kell eljutnia a kitűzött célállomásra, ami
nem kis feladat, hiszen gyorsaságuk azon múlik, ki hogyan
találja fel magát egy olyan
idegen országban, ahol nem
nagyon beszélnek idegen nyelveket, és teljesen más körülmények között élnek, mint a hazai
hírességeink.

Lady Gaga a szerelemről énekel
Lady Gaga már az első idei nagyszabású fellépésén meglepte közönségét. A hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő legújabb szerzeményét a Coachella fesztiválon hallhatták először a rajongók, azóta pedig elérhető a dal stúdióváltozata is.
A megjelenés után pár órával már több mint 50 országban – köztük az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és

Magyarországon is – első helyen landolt. A dancehall és
R&B jegyeket felvonultató szám a következő kislemezdal
a Perfect Illusion és a Million Reasons után. A Dj White
Shadow közreműködésével készült felvétel hangzásvilágában eltér az előző – főként country motívumokat tartalmazó – Joanne albumtól, az új szerzemény egy vidám,
a szerelem gyógyító erejéről szóló zene lett.

PROGRAM

Lendületben
az Art of Beats
KÓCZÁN
BÁLINT

Új dallal jelentkezett a soproni
Art of Beats. Az
elektro ni ku s
formáció folyamatosan készíti
a felvételeket, és idén még több
meglepetés várható tőlük.
– Az Arcom láttam című da
lunk a földöntúli csodákról szól.
Hisszük, hogy az igazi érzelmek
az égben köttetnek! Amikor két
ember között megmagyarázhatatlanul, azonnal fellobban az
a bizonyos szikra… Ezt próbáltuk dalba önteni saját electropop stílusunkban – mesélte
Speat. A friss produkcióban közreműködött Crash, az országosan ismert New Level Empire
oszlopos tagja, míg a dalszöveget Vien jegyzi.
– A klipben két csodálatos fiatal szerepel. Érdekesség, hogy Lili

2017

Elthon John - Tim Rice

AIDA (musical)

Soproni Petőfi Színház

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

A MUZSIKA HANGJA

06. 23-24-25.

NABUCCO

07. 07-08.

Kassai Állami Opera

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

Játékszín

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

08. 04-05.

MÁGNÁS MISKA

07. 14.

MACSKÁK

08. 11-12.

08. 20.

ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

08. 25-26.

Madách Színház

07. 15.

CSOPORTTERÁPIA

08. 27.

Madách Színház

07. 16.

07. 21-22.

Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes

A SZŐKE CIKLON

ABIGÉL

FERGETEGES

Orlai Produkció

UDVAROS DOROTTYA

ExperiDance Production

07. 09.

Orlai Produkció

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

07. 28-29-30.

Budapesti Operettszínház

Queen-show

HERNÁDI PONT

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA

Budapesti Operettszínház

Pesti Magyar Színház

CIGÁNYPRÍMÁS

és Lackó a valós életben is régóta
tartó, szenvedélyes szerelemben
él, ami szerintem átjön a klipben,
hiszen rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk eddig a videóval kapcsolatban – mesélte lelkesen a zenész.
Az Art of Beats folyamatosan
készíti a dalokat, és más előadóknak is írtak számokat. Speat úgy
gondolja, teljesen átrendeződött
a zenehallgatási kultúra, ezért
önálló albumban nem gondolkodnak, de ígéri, hogy mindig
valami újjal jelentkeznek. – Folyamatosan gyarapodó közönségünket rendszeresen szeretnénk
meglepni videoklippel. Szerencsére tavalyi megalakulásunk
óta egyre nagyobb a kedvelőink tábora.
A csapat nyárra egy feldolgozást tervez, az év második felében klubkoncertezésre indul, re
mélhetőleg Sopronban is fellép
az Art of Beats.

DEMJÉN ÚJRA!
SUGAR | VAN, AKI
FORRÓN SZERETI

09. 02.

09. 08-09.

Pesti Magyar Színház

07. 23.

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