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Ismét tavaszi virágeső

Lassan már tíz éve hagyomány, hogy a Sopronkőhida–Tómalom–Jánostelep Településrészi
Önkormányzat virágokat ajándékoz a szépet kedvelő lakosságnak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Európában
mi vagyunk
itthon

Egyetemi búcsú

Sopronba érkezett
a missziós kereszt
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Fáklyás menettel köszöntek el a végzősök

3

A május 26-i uniós parlamenti választásoknak
immár valódi tétje van
– jelentette ki Kósa Lajos, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke
soproni lakossági fórumán a Liszt-központban. A rendezvénynek
az volt a célja, hogy a
résztvevők gondolatokat cseréljenek a választásokról, a migrációról,
Európa és Magyarország jövőjéről.
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Csézy pillangója

Handleros diáktárlat

A szép mesterségek kezdete című
kiállítás május 24-ig látogatható

5

10

Több szempontból fontos a
pillangó Csézy életében. Ez
a címe az énekesnő legújabb
dalának, amely a folyamatos
változásról szól. A számhoz klip
is készült, amely olyan gondolatokat ébresztett az énekesnőben, mint a gyermekkor, imádott nagyijára való emlékezés, szerelem. Csézy
számára a pillangó a
tavasz egyik szimbóluma is, megújulást,
újrakezdést jelent.

12

2

Panoráma

www.sopronitema.hu

A díjhoz tartozó vándorserleget 2017 óta ítélik oda

Az év kapitánysága

›

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Elégedett a soproni
rendőrök munkájával?

CZIRÁKI
VIKTÓRIA

KISS CSILLA:
Sopronban jó a közbiztonság, de sajnos bűnesetek
mindig előfordulnak, amelyeket teljesen nem lehet
visszaszorítani. A rendőrség pedig azért dolgozik,
hogy ezekből minél kevesebb legyen.

A tavalyi elismerés után
2019-ben ismét a
Soproni Rendőrkapitányság lett az év
rendőrkapitánysága a
megyében, ezen kívül
két soproni rendőr
is az év szakembere
kitüntetést kapott.
A rendőrség napja alkalmából
Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány elismeréseket adott
át. Az ünnepi állománygyűlés
keretében a 2018-as év után idén
újra a Soproni Rendőrkapitányságot tüntették ki a megye legjobb kapitánysága címmel. A díjhoz tartozó vándorserleget 2017
óta ítélik oda a legjobb munkát
végző kapitányságnak. – Objektív és szubjektív szempontokat
egyaránt mérlegeltek az év rendőrkapitánysága cím odaítélése
során – mondta Szabó Jenő, a
soproni kapitányság vezetője.
– A döntés során figyelembe
vették, hogy a kitűzött célokat
és a meghatározott feladatokat
mennyire tudtuk végrehajtani,
milyenek a felderítési tendenciáink, mennyire egyenletes a
szakmai teljesítményünk, illetve

2019. május 15.

MÁRKI-NÉMETH
GEORGINA:
Tősgyökeres soproniként
azt tapasztalom, hogy városunkban jó a közbiztonság. Az országos átlaghoz
képest itt még mindig nyugalom van. Köszönhető ez
a rendőrök munkájának is.

POLGÁR PATRÍCIA:
Ebben a városban, ahogy
korábban is, jelenleg is jobban biztonságban érezheti
magát az ember, mint például Budapesten. Sopronban nyugodtan lehet sétálni sötétedés után is.

Dr. Nagy István, Szabó Jenő és Sándor Attila FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
milyen az állomány erkölcsi–
fegyelmi helyzete. Ezen kívül
az állampolgári elégedettség és
a polgármesterek visszajelzései
is szerepet kaptak.
Az állománygyűlésen nemcsak a kapitányságokat, de a kiemelkedő munkát végző rend
őröket is díjazták. Az év bűnügyi
szakemberévé dr. Nagy István
alezredest, a Soproni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának alosztályvezetőjét, az
év rendészeti szakemberévé

Sándor Attila rendőr törzszászlóst, a Soproni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának járőrparancsnokát választották. A személyi kitüntetések

odaítélésénél nemcsak az elméleti szaktudás, de a fizikai állóképesség és a lőgyakorlatok során bizonyított szakértelem is
számított.

FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG
Vagyonvédelmi konferenciát rendeztek a Liszt-központban.
A résztvevőket Szabó Jenő rendőr ezredes, Sopron rendőrkapitánya és rendőrségi főtanácsos köszöntötte. A szakértő
a vagyon- és személyvédelem fejlődéséről tartott előadást.
A rendezvényen a világ és Európa aktuális biztonsági kockázatairól Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélt.

KATONA ANDRÁS:
A statisztika szerint Sopron az egyik olyan város,
ahol a legkisebb a bűnözés mértéke. Ez is mutatja,
hogy jól dolgoznak a helyi
rendőrök és megérdemlik
az elismerést.

Ország tortája jelölés
CZETIN ZOLTÁN

MEGHÍVÓ
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, A BÁNFALVÁÉRT BARÁTI KÖR EGYESÜLET
ÉS A HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET SOPRONI CSOPORTJA
szeretettel meghívja Önt a

HŐSÖK NAPI EMLÉKÜNNEPSÉGRE
Időpont: 2019. május 19., vasárnap

10 óra
Megemlékezés a Sopronbánfalvi hősi
temetőben, az I. világháborús emlékműnél

A soproni Hoffer cukrászda tortája is bekerült a Magyarország
tortája idei öt döntőse közé.
A Magyarország tortája verseny döntőjébe az Akali meg�gyes mandula, az Emile emlékére, a Sopron hűsége (Hoffer
cukrászda, Sopron), a Boldog
asszony csipkéje és a Kékestető jutott.
A Magyarország cukormentes
tortája versenyben a Mandulatorta cukormentesen, az Eredendő bűn, a Körös-menti Egres, egy szintén Boldogasszony
csipkéje névre keresztelt torta,
valamint a Cukormentes Kicsi
Gesztenye került a fináléba.
Tizenharmadik alkalommal
rendezik meg a Magyarország
tortája versenyt, amely évről
évre egyre népszerűbb.

A Hoffer cukrászda Sopron hűsége nevű tortája
– A tortánk olyan alapanyagokból készült, amelyek a versenykiírásnak megfelelően
Magyarországhoz fűződnek –
mondta Drávai Dávid, a Sopron
hűsége megalkotója. – Soproniként gyerekkorunktól jelen van
az életünkben a gesztenye, így
ez lett az egyik fő összetevő, illetve van még a tortában mandula, csokoládé, fekete ribiszke.
Június közepén a zsűri előtt

még egyszer el kell készítenünk
a tortát, ekkor újrakóstolják, ez
után döntik el, hogy ki nyerte a
versenyt.
Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és az
augusztus 20-i ünnepségeken
kóstolhatja meg először, de az
ország számos cukrászdája árusítani fogja.

Felújították a trabit

Ünnepi beszédet mond:
DR. NAGY SZABOLCS
hadtörténész, főlevéltáros, a Veszprém
Megyei Levéltár igazgatóhelyettese.
Közreműködnek:
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf óvodásai
Bánfalvi Kórus Kulturális Egyesület
Ács Tamás színművész

A Vasvilla autószerelői és a Handler-iskola 9. osztályos grafikus diákjai
közösen vettek részt a Páneurópai Piknik Trabant felújításában.
A trabi az idei jubileumi események egyik meghatározó látnivalója lesz.
(A várható rendezvényekről a megújult paneuropaipiknik.hu oldalon olvashatnak.)
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Kósa Lajos: Erős nemzeti kormányok, erős nemzetállamok alkossák az uniót!

Európában mi vagyunk itthon
HORVÁTH FERENC

A május 26-i uniós parlamenti választásoknak immár valódi tétje van – jelentette ki Kósa
Lajos, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti
Bizottságának elnöke soproni lakossági fórumán a Liszt-központban.
A jelek szerint a soproniak értik
és érzik, hogy fontos az uniós
választás. Nem véletlen tehát,
hogy május 7-én megtelt a
Liszt-központ Petőfi terme,
hogy a résztvevők gondolatokat
cseréljenek a választásokról, a
migrációról, Európa és Magyarország jövőjéről. A résztvevőket Barcza Attila, Sopron országgyűlési képviselője köszöntötte.
A fórumon részt vett dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Simon István alpolgármester és dr. Farkas Ciprián
önkormányzati képviselő,
tanácsnok is.
Az előadó Kósa Lajos volt,
aki először az idei választás

jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy valódi tétje
van, mert nem mindegy – hiszen mindannyiunkat érint –,
hogy a migrációt elutasító vagy
azt támogató, segítő képviselők
kerülnek többségbe. Ebben a
helyzetben a legfontosabb kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni
identitásunkat, kultúránkat,
keresztény gyökereinket, azt az
életet, amelyet élünk, és tovább
tudjuk-e ezt adni a gyermekeinknek. Mert tény: a szubszaharai térség (a Szaharától délre eső
terület az afrikai kontinensen –
a szerk.) és Közép-Ázsia lakossága évente 30–40 millió emberrel növekszik. Számukra vonzó
Európa, és sokan úgy gondolják,

Kósa Lajos, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke a
soproni lakossági fórumon FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
az ottani túlnépesedési válságot
a migrációval lehet kezelni, nem
pedig a gazdaság és az életfeltételek javításával. Ez a migrációt
kiváltó első ok – mondotta Kósa
Lajos. Erre épül aztán a nemzetközi embercsempész-maffia,
amely személyenként 5–10
ezer dollárért csempészi sokszor embertelen és életveszélyes

körülmények között az embereket. Hogy miért is pártolják a
balliberálisok a migrációt, annak
az is az oka, hogy a kétezres évek
elejére jelentősen veszítettek támogatottságukból, s a migránsokban potenciális szavazókat
látnak, hiszen a muszlimok
sohasem szavaznának a jobboldali, katolikus pártokra. Ez a

harmadik ok. A negyedik pedig
a multik között zajló küzdelem. Ők nemzetek feletti Európát szeretnének, ahol a nagyok
döntenék el a fontos kérdéseket, a migránsokban pedig olcsó
munkaerőt látnak, akik azonban
az eddigi tapasztalatok szerint
nem akarnak és tudnak integrálódni a befogadó társadalomba.

Európában mi vagyunk itthon
– hangsúlyozta a szónok, majd
kitért arra is, hogy ebben a multik csatájában a kis nemzetek –
Magyarország a világ népességének csupán 2 százaléka – csak
úgy érvényesíthetik érdekeiket,
ha erős nemzeti kormányuk
van. A tét tehát, hogy az unió
erős nemzetállamok szövetsége
lesz a jövőben, vagy megvalósul
az Egyesült Európa, amelyben
a kis nemzetek érdekérvényesítése háttérbe szorul. A magyar
emberek érdeke, hogy erős kormányok vezette erős nemzet
államok alkossák az uniót. Kiemelten fontos tehát a május
26-i uniós parlamenti választás,
mert a jövőnkről döntünk.
PÁRBESZÉD: Az előadást
követően bárki szabadon
kérdezhetett, és érdemi párbeszéd alakult ki az embereket érintő és érdeklő aktuális
kérdésekről, s nem csupán
az elhangzott témakörből.

GYSEV mentési gyakorlat

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Új kötelező védőoltás
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Kötelezővé teszik
Magyarországon a
bárányhimlő elleni
védőoltást, melyet a
2 éves kor alatti gyerekek kapnak meg
két oltás formájában.
Szeptembertől minden két
év alatti gyermek kötelezően
– és térítésmentesen – részesül majd a bárányhimlő elleni
védőoltásban – jelentette be a
közelmúltban Horváth Ildikó
egészségügyért felelős államtitkár. A védőoltást 13–16
hónapos korban kapják meg
a gyermekek, a teljes védettséghez két oltásra van szükség. – A kétéves kort betöltöttek szülei továbbra is ajánlott védőoltásként kérhetik a
gyermek immunizálását, számukra visszamenően még
nem lesz kötelező az oltás –
mondta a Soproni Témának
dr. Molnár Szilvia gyermekorvos. – Nagyon fontos, hogy a

›

gyerekek a második, úgynevezett emlékeztető oltást is megkapják, hiszen a teljes védettség csak így tud kialakulni.
A gyermekorvos hozzátette, az utóbbi években a vírus
agresszívebb formában jelent
meg. A betegséget komolyan
kell venni, hiszen egyes esetekben maradványtünetekkel
gyógyul. – A korábbiaktól eltérően már nemcsak tavasszal és
ősszel fertőz, tavaly december
óta folyamatosan érkeznek bárányhimlős betegek a rendelőbe – folytatta dr. Molnár Szilvia. – A terjedésének kedvez,
hogy a vírus már a kiütések
megjelenése előtt fertőz, így
az is továbbadhatja, aki még
nem tudja magáról, hogy bárányhimlős. Amíg választhatóként kapták a gyerekek, az
oltást az egyéves kor betöltésekor ajánlottuk a szülőknek,
majd ha nem éltek a lehetőséggel, az óvodába lépés előtt
ismét. Bizonyos országokban
(pl. USA) iskolába menetel
előtt igazolni szükséges a bárányhimlőn való átesettséget,

RÖVIDEN

Városszépítők faültetése
A Soproni Városszépítő Egyesület megalakulásának 150.
évfordulója tiszteletére az év során több alkalommal és
helyszínen megemlékezést tart.
– A városunkat övező táj természeti értékeinek ápolása, védelme és bemutatása az egyesület életét az idők
folyamán végigkísérte – közölte dr. Józan Tibor elnök.
– Kötelesek vagyunk az ebben a tevékenységben résztvevők emlékét megőrizni. Ezen alkalomból május 17én, pénteken faültetést szervezünk a madarak és fák
emlékerdőben.
A találkozó a Károly-magaslati kilátó parkolójában délelőtt fél tízkor lesz. Az eszközökről a TAEG Zrt. gondoskodik. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában az
Országos Erdészeti Egyesülés soproni csoportja és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara is részt vesz.

amennyiben ez nem történt
meg, úgy kötelezik a szülőt a
védőoltás beadására. A bárányhimlő lefolyásának súlyossága, a szövődmények és maradandó károsodások megjelenése az életkor előrehaladtával
növekszik.
A bárányhimlő a bejelentett fertőző megbetegedések
felét adja. Magyarországon a
legkorszerűbb oltóanyagokkal
oltanak, és ezek biztonságosságát mutatja, hogy a 2,5 millió
adag védőoltás beadása során
mindössze 179 oltási reakcióval kapcsolatos bejelentés érkezett a hatósághoz. Magyarországon nagyon jó, 98 százalékos a különböző fertőző
betegségek elleni úgynevezett
átoltottság. A védőoltásban részesülők a saját védelmükön
túl a környezetük védelmét is
biztosítják, hiszen a bizonyos
betegségek ellen (mint a bárányhimlő) még nem oltható
csecsemők védelme úgy lehetséges, hogy az őket körülvevők
nem fertőzik meg őket (ez a
„nyájimmunitás”).

Összetett baleseti, mentési és elhárítási gyakorlatot rendezett a GYSEV
Zrt., amelyen egy vasúti átjáróban történt balesetet szimuláltak. A vasúttársaság szakemberei mellett a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők munkatársai is részt vettek a mentésben és a kárelhárításban. A szakemberek felhívták a figyelmet: a vasúti átjárókban történő balesetek leggyakoribb oka, hogy az autóvezetők figyelmen kívül hagyják a tilos jelzést.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Elhunyt dr. Scherfel Tibor
Életének 78. évében hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt dr. Scherfel Tibor, a
Soproni Gyógyközpont nyugalmazott osztályvezető sebész főorvosa.
Dr. Scherfel Tibor 1942-ben született Debrecenben, orvosi diplomáját 1967-ben szerezte meg a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. A végzést követően az egyetem sebészeti klinikáján dolgozott, majd pályázat
útján 1985-ban nyerte el a Soproni Erzsébet
Kórház sebészeti osztályának vezetését, melyet nyugdíjba vonulásáig, 2002. decemberéig látott el.

Egyetemi búcsú Soprontól
Fáklyás felvonulással búcsúztak el
Soprontól az egyetemisták az elmúlt
szombaton. A végzős erdőmérnök-,
faiparimérnök- és közgazdászhallgatók szombaton este az egyetem
Bajcsy-Zsilinszky utcai főépületétől indultak.
Az ünnepség hagyományosan a Soproni Egyetem főépületénél kezdődött,
ahol prof. dr. Náhlik András, az intézmény rektora és az egyetem karainak
dékánjai, valamint valétaelnökök intettek búcsút a végzős hallgatóknak. Ezután a rektor kitárta a Soproni Egyetem

kapuját a díszes menet előtt, majd a valétálók elindultak, hogy elbúcsúzzanak
az alma materüknek otthont adó város
utcáitól. Az úton sok erkélyen és ablakban gyertyákkal köszöntötték őket
a lakosok.
– Megható pillanat ez mindannyiuknak
– mondta a Fő téren dr. Fodor Tamás
polgármester. – Az idei esztendő különösen felemelő, hiszen éppen 100 éve
történt, hogy a Selmecbányáról menekülő egykori Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronban talált új otthonra.

A polgármester így búcsúzott: – Amikor kilépnek az ősi várostorony alatt,
ne feledjék, Sopron, a leghűségesebb
város mindig várja önöket!
Az egyetemen közel 650 hallgató szerez idén diplomát. A Benedek Elek karon 260, az erdőmérnöki karon 69, a
Lámfalussy Sándor közgazdaságtudományi karon 203 fő és a Simonyi Károly
műszaki, faanyagtudományi és művészeti karon 110 diák végez. A záróvizsgák június 3-án kezdődnek és június
22-ig tartanak. A diplomaosztókat pedig június 25–28. között rendezik.
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Antal Miklós önzetlen munkájával segítette a Széchenyit

Példamutató festő
MADARÁSZ RÉKA

Egy fiatal soproni vállalkozó pusztán segítő
szándékból kifestette a Soproni Széchenyi István Gimnázium büféje előtti teret. Antal Miklós
reméli, történetét olvasva mások is kedvet kapnak az önzetlenséghez.
A Soproni Széchenyi István
Gimnázium vezetősége szeretné az iskola közösségi tereit
barátságosabbá, otthonosabbá
tenni a diákok számára. Első
lépésként a szülői munkaközösségtől kértek segítséget a
büfé előtti rész megújításához, ahol 2007 novembere óta
nem volt festés. A szülők felhívást tettek közzé a Facebook
csoportjukban, melyre – többek
között – Antal Miklós is jelentkezett. Az az érdekes, hogy a
vállalkozó semmilyen módon

nem kötődik a gimnáziumhoz.
Vasárnap ajánlotta fel a segítségét, hétfőn már egy társával
ott is volt, kijavította a falakat,
majd kedden elkészült a festés is. Miki egy szép napsárga
árnyalatot választott, az anyagot ő maga hozta. A meglepetés
akkor következett, amikor az
egyik szülő megkérdezte, hogy
mennyivel tartoznak a munkáért. Antal Miklós válasza az volt,
hogy semmivel, ha gondolják,
esetleg némi üdítővel kedveskedhetnek neki.

AJÁNLÓK A Soproni Széchenyi István Gimnázium tanárai
ajánlották Antal Miklós vállalkozót Hétköznapi hős című rovatunkba. Szerettek volna megosztani az olvasóinkkal egy
olyan esetet, amely azt bizonyítja, hogy a mai pénzközpontú világban is vannak még olyan emberek, akik nem sajnálják idejüket és energiájukat a jócselekedetekre.

– Eszembe sem jutott, hogy
bármit is kérjek a munkámért –
mesélte a jó kedélyű festő. – Úgy
gondolom, ha valakinek ennyi
nem fér bele, az már rég rossz.
Sokkal fontosabb a tudat, hogy
segíthettem az iskolának.
Miki Sopronban
él, itt is dolgozik.
Nagyon szereti a
munkáját, hálás
a szüleinek, akik
nem engedték,
hogy „tanműhelyes” legyen, hanem egy helyi vállalkozóhoz küldték
gyakorlatra. Nagy István megtanította neki
a szakma csínját-bínját. Korábban éjt
nappallá téve
dolgozott,

de minden megváltozott, amikor kicsit több mint egy éve
megszületett a kisfia, Alex.
– Nem ez volt az első eset,
hogy segítettem, hiszen ez is
örömet okoz – fejezte be a fiatalember. – A mai világban arra
az emberre néznek furcsán,
aki önzetlenül tesz valamit, pedig ez lenne
a megfelelő hozzáállás. A pénz nekem
nem sokat jelent,
a legnagyobb boldogság számomra
az, amikor hazamegyek, és a kisfiam rám mosolyog.

Útlezárás
Útfelújítási munkák miatt hétfőn teljes szélességben lezárták a Felsőbüki Nagy Pál utca Vas Gereben és József
Attila utca közötti szakaszát. A kivitelező tájékoztatása
szerint az építkezés várhatóan június végéig tart.

EZ LESZ…
Dr. Lenkei Gábor: A teljes
egészséghez vezető út
Május 15., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház

Rock and Roll party w. dj. Seat the
Belt
Május 16., csütörtök 21 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
Rocky, twist, limbo... és minden ami belefér! Táncos,
igazán pörgős est.

Szilánkok
Május 17., péntek 18 óra, Torony Galéria
Nagy Máté éremművész kiállítása. A tárlatot megnyitja
Bábinszki Georgina művészettörténész, megtekinthető május 30-ig.

Hogyan értsük félre a nőket?
Május 17. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Csányi Sándor színházi estje

Nomad, Steamy
Május 17. 20 óra, Hangár Music Garden

Four Corners koncert
Május 17. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Antal Miklós: nem ez volt az első eset, hogy
segítettem FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő
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tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Május 18., szombat 10 óra, találkozó: Hotel Lövér
buszmegálló
Belvárosi séta
Május 19., vasárnap 10.30, találkozó: Tourinform iroda
(Szent György u. 2.)

Porcelánfestő workshop
Május 18. 14 óra, Deák tér 14.
Rendező: Soproni Kézműves Műhelyek

Balfi Bor- és Babfesztivál
Május 18. 15 óra, balfi művelődési ház

Lásd, mit meg kell látnod
Május 18. 16 óra, sopronbánfalvi kolostor
Hipságh Gyöngyi fotókiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető június 18-ig, naponta 10–18 óra között.

HOL JÁRUNK?

Jazz & Bor
Május 18. 19 óra, Liszt-központ – PincePont
Fellép: Sárközi Gábor (nagybőgő), Cséplő Norbert (gitár). Vendég: Kónyai Flórián (hegedű).
Házigazda: Korényi János festőművész, restaurátor.

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

Bánfalvi retró majális
Május 18. 19 óra, Sopron, Hajnal tér
TNT élő koncert

Antonia Vai

Megfejtések

Május 18. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Soproni gyorstalpaló

Május 1-jei rejtvényünk megfejtése: Fövényverem utca 1.
Szerencsés megfejtőnk: Erdélyiné Békés Ilona. Az ajándék
könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.)
veheti át.

Fövényverem utca 1.
A Fövényverem utca 1. számú ház falán lévő márványtáblán ez olvasható: „Ebben a házban lakott Csányi János, az
1670–1704 évek soproni krónikása”.

Május 19., vasárnap 15 óra, Liszt-központ

Orgonavirágzás 2019
De ki is volt valójában ez a soproni polgár, városunk jeles
krónikása, akit hol Hanns Tschány, hol pedig Csányi János
néven emleget a kultúrtörténet, és akinek a tulajdona volt
annak idején a Fövényverem utcai lakóház, melyben egykoron kovácsműhely is működött? Születésének pontos
időpontját nem ismerjük, az életrajzára vonatkozó legtöbb
adatot naplójából tudjuk. 1676-ban kapta meg a soproni
polgárjogot, majd 1678 és 1683 között városi külső tanácsnok és egyben hegybíró is volt, de emellett a városi ispotály
gondnokságát is ellátta. Német nyelven írt, 281 oldalas soproni krónikája (Ungarische Chronik) naplószerű feljegyzések
sorozata, mely az 1670–1704 közötti időszak történéseit
rögzíti. Írt a napi életről, az árakról, a heti piacról, de feljegyezte az időjárási viszonyokat is, illetve ezek hatását az
adott év termésére. Krónikájából tudjuk, hogy az 1678–79-es
években Sopronban óriási pestisjárvány dühöngött, melynek több mint 2500 lakos esett áldozatul. Országos eseményekről is beszámolt, így például arról, hogy Buda várát öt
hónappal felszabadítása után kétezer aranyért akarták ismét
török kézre adni, de Csányi János tudósított arról is, hogy a
Rákóczi szabadságharc idején Heister generális a Rábaköz
nemességét lefegyvereztette és a fegyvereket Sopronba
szállíttatta. Az éves beszámolók végén felsorolta, hogy kik
születtek, hunytak el, és kik házasodtak Sopronban. Naplója 1858-ban jelent meg Paur Iván előszavával, magát a
kéziratot pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára őrzi.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Május 19. 18 óra, evangélikus templom
Fellépők: Kuti Donát, Lévai Tünde – orgona

Bach és Piazzolla
Május 19. 18 óra, Ligneum látogatóközpont

Mömax megnyitó
Május 21., kedd 10 óra, Virágfűzér út 2.

A szomjas troll
Május 21. 16 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Varró Dániel interaktív programja

Alzheimer Café
Május 21. 17 óra, Pannónia Hotel
A betegek jogai és a betegjogi képviselő feladatai.
Előadó: Farkas Mariann betegjogi képviselő

Digitális nemzedék – kihívások és
dilemmák
Május 21. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: dr. Katona György egyetemi docens

Régi soproni utcák, régi soproni
mesterek
Megtekinthető május 24-ig a bánfalvi fiókkönyvtárban
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Muskátlik, begóniák, dáliák, fuksziák találtak gazdára

Tavaszi virágeső

A virágok évről évre jó helyre kerülnek – mondta dr. Simon István, a részönkormányzat elnöke (balra)
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lassan már tíz éve hagyomány, hogy a Sopronkőhida–Tómalom–Jánostelep Településrészi Önkormányzat virágokat ajándékoz a szépet kedvelő lakosságnak.
Idén is több ezer gyönyörű
virág talált gazdára múlt héten
a településrészen. A kőhidai börtön lakótelepére és a tómalmi
játszótérre sorra gördültek
be a teherautók megrakodva

virágokkal. Az itt élők minden
évben számítanak a virágosztásra, és most is örömmel válogattak a futó és álló muskátlik,
valamint a begóniák, paprikavirágok, dáliák és fuksziák közül,

de volt tulipánhagyma is. Ezúttal is sokan voltak mindkét helyszínen, de mindenkinek jutott
virág. Többen elmondták, ezekben a napokban virágosítják a
kertjüket, s ültetik be virágládáikat, ezért hálásak a valóban gyönyörű növényekért. Dr. Simon
István, a települési részönkormányzat elnöke, alpolgármester
elmondta, lassan tízéves hagyomány, már-már „népszokás” az
ingyenes virágosztás. A településrész fejlődik, sok fiatal alapít

itt családot, s szeretik a tiszta,
virágos környezetet. Az alpolgármester szerint szerencsés
volna, ha mások is – különböző
szervezetek, sportegyesületek,
civil szerveződések – követnék a
példát, s szépítenék, óvnák környezetüket, például virágültetéssel, hiszen így is hozzájárulhatunk a Föld értékeinek megőrzéséhez. A virágok évről évre
jó helyre kerülnek – mondotta
–, hiszen szépek az itt élők kertjei, előkertjei s ablakai.

A segítőket ünnepelték

Jövőkép
Horváth Ferenc jegyzete
A kormány az előírásoknak megfelelően elkészítette és benyújtotta az
Európai Bizottságnak a 2019–2023-as időszakra szóló konvergenciaprogamot. Ez a tény önmagában persze nem túl izgalmas. Annál érdekesebb viszont, hogy
mit is tartalmaz, mert a sorokból kirajzolódik, hogy mi
vár ránk a következő években: folytatódik-e a gazdasági növekedés, amely lehetővé teszi, hogy közelebb
kerüljünk a fejlettebb uniós országokhoz, vagy egy
stagnáló periódus következik? Nos, a kormány arra
alapoz, hogy a növekedés az előttünk álló
„Az adósságállomány
években is 4 százalék
az idei év végére 70
körül mozog, szemben
százalék alá csökken,
az uniós kétszázalékos
2023-ra pedig fokoátlaggal. Csak így lezatosan 60 százalék
hetséges, hogy csökalá esik. A terv szerint kentsük lemaradásunfolytatódik a bérfelzár- kat. Ez azt (is) jelenkózás, tovább csökti, hogy jó úton halad
kenhetnek az adók, és a magyar gazdaság és
emelkedik a foglalkoz- fenntartható a fejlődés, a versenyképestatottság is.”
ség, még úgy is, hogy
számos közgazdász és elemző szerint egy újabb válság közelít, amely azonban – számításaik szerint –
nem éri el a legutóbbi visszaesés volumenét. A magyar gazdaságot nyilvánvalóan érzékenyen érintené egy újabb válság, éppen ezért a 2023-ig terjedő
időszakban a jelentős növekedési tartalékok, a beruházások magas szintje, valamint a versenyképességi program biztosíthatja a viszonylag magas növekedést. Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte,
hogy a gazdaságpolitikai döntések középpontjában
továbbra is a családok állnak majd, párhuzamosan a
gazdasági eredmények fenntartásával és védelmével. Egyelőre nincs szó az euró bevezetéséről, mert
fontos cél, hogy tovább javuljanak a gazdaság mutatói, és amikor a helyzet megérik, a lehető legkedvezőbb feltételekkel csatlakozzunk az euróövezethez. A konvergenciaprogram középtávon háromszázalékos inflációval számol. Az adósságállomány az
idei év végére 70 százalék alá csökken, 2023-ra pedig fokozatosan 60 százalék alá esik. A terv szerint
folytatódik a bérfelzárkózás, tovább csökkenhetnek
az adók, és emelkedik a foglalkoztatottság is. A nyugdíjakat a következő évben a mostani terv szerint 2,8
százalékkal emelik, és lesz nyugdíjprémium is, ha a
növekedés meghaladja a 3,5 százalékot.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234

A Vöröskereszt világnapja alkalmából Sopron–Balfon köszöntötte a megyei Vöröskereszt a segítőket.
A megjelenteket Széles Sándor
kormánymegbízott köszöntötte. Ezt követően Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyűlési képviselője arról szólt, hogy
azokra, akik ezen a jeles alkalmon kitüntetést kapnak, méltán lehetünk büszkék, ugyanis
feledhetetlen érdemeik vannak az önkéntesség területén.
De ugyanígy büszkék lehetünk
a Vöröskereszt megyei szervezetére, amely rendre leküzdi az
akadályokat, csak hogy segíteni
tudjon a rászorulókon. Dr. Tóth
Zsuzsanna megyei elnök beszédében felsorolta azon – sikeres
– pályázataikat, amelyekkel
bővíteni tudják a humanitárius tevékenységüket. Emellett
munkaerőpiaci szolgáltatásokban működnek majd együtt a
munkaügyi központokkal.
A beszédek után következett
a díjak átadása, a világnap alkalmából a megyéből összesen
tizenegyen vettek át elismerést. A legrangosabb, gyémánt

Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal  .   .   .   .

06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
Közútkezelés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 515-123

Lipták Sándorné Kun Szilviától, a Vöröskereszt megyei igazgatójától, dr. Tóth
Zsuzsannától és Barcza Attilától vette át az elismerést
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

fokozatú kitüntetést az 1953 óta
Vöröskereszt tag soproni Lipták
Sándorné érdemelte ki. A méltatásban elhangzott, hogy a korábbi tagokból 1978-ban alapította
meg a Vöröskereszt jereváni
alapszervezetét. A rangos díjat
egyébként azok vehetik át, akik a
választott testületekben, illetve
a Vöröskereszt különböző szakterületein kiemelkedő önkéntes
tevékenységet végeznek.

A VÖRÖSKERESZTES VILÁGNAPRÓL:
A Nemzetközi Vöröskereszt világnapján világszerte az alapító, Jean Henry Dunant születéséről emlékeznek meg, aki
az 1859-es solferinói csatában látott borzalmak nyomán,
1863-ban hívta életre a Nemzetközi Vöröskeresztet. A kezdeményezés Magyarországon is hamar követőkre talált, hiszen 1881-ben alapult meg Magyar Szent Korona Országai
Vöröskereszt Egylet, amelynek utódszervezetei azóta is sikeresen működnek. A Vöröskeresztre mindig jellemző volt
az innováció és a sokszínűség.

Soproni Szociális Intézmény  .   .   .   .   .   .   .   . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-361
Támogató szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  524-361
Családok Átmeneti Otthona  .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-362
Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat  .  06-80/505-678
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Áder János kísérletekkel tarkított előadást tartott

Egyetemi elnöki vizit
– Magyarország megduplázta erdőterületeinek nagyságát 1921
óta, ami világviszonylatban is egyedülálló
– hangsúlyozta Áder
János köztársasági
elnök a Soproni Egyetem hallgatóinak tartott előadásában.
Áder János elmondta, hogy a trianoni szerződés következtében
Magyarország erdőterületeinek
mintegy nyolcvankilenc százalékát veszítette el, de a fenntartható erdőgazdálkodásnak
köszönhetően 11-ről 21 százalékra nőtt mára az erdőterületek nagysága. A cél a 27 százalék
elérése – jelentette ki, és hozzátette, hogy erre büszkének kell
lennünk, mert a Földön évente
harmincmillió hektárnyi erdő
tűnik el, ami Olaszország méretének felel meg.
Kitért arra is, hogy Kanada is
a soproni egyetem 1956 után
odaérkező egykori oktatóinak és
hallgatóinak köszönhetően tért
át a fenntartható erdőgazdálkodásra, ők mutatták meg, hogy
az ottani gazdálkodás az erdőségeket veszélyezteti. 1956-ban
141 hallgató és 14 tanár hagyta
el a soproni egyetemet.
Áder János szemléltető kísérletekkel tarkított előadásában
arról is beszélt, hogy a környezet

Felhívás!

2019. május 15.

Források napja
A források világnapja – megemlékezés a források és a vizeink
fontosságáról mottóval szervez családi túrát a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG
Zrt.) és a Lővér Természetbarát
Egyesület május 18-án, szombaton reggel kilenc órától. Az út
a Prinz-pihenőtől indul, majd
felkeresik a Deák-kutat, a Pedagógus-forrást, az Ólom-forrást,
valamint a Természetbarát-forrást. A végállomás Sopronbánfalván lesz. Mindazok, akik bírják még erővel, az utat visszafelé
is megtehetik.
A túra során a négy forrás
vizét meg is lehet kóstolni. A

felszínre törő vizeket az ÁNTSZ
rendszeresen ellenőrzi. Fontos,
a Deák-kút vize azonban emberi fogyasztásra nem alkalmas!
A Soproni Parkerdőben
mintegy harminc forrást gondoz a TAEG Zrt. Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, az olyan kedvelt helyeken, mint például a Deák-kút,
az Ólom-forrás vagy a Természetbarát-forrás, hetente takarítanak és elvégzik a szükséges
javításokat. Azt is tapasztalják,
hogy a kilátogató soproniak, illetve a turisták is felelősségteljesen viselkednek: óvják és védik a
kiépített pihenőhelyeket.

Áder János köztársasági elnök a méhek életét tanulmányozó biomonitoringrendszerrel ismerkedett a Soproni Egyetemen, miután előadást tartott a
klímaváltozásról FOTÓ: MTI – KOSZTICSÁK SZILÁRD
mesterséges átalakítása az ipari
forradalom óta elérte a 99 százalékot, ami nemcsak az erdők
kiirtását, hanem a vizes élőhelyek elpusztítását is jelenti.
Földtörténeti léptékkel mérve
kis időről van szó, de az okozott
kár mértéke felbecsülhetetlen –
jelentette ki.
Hozzátette, hogy a „dobd
el” kultúra helyett szemlélet

váltásra van szükség, egy olyan
gazdaság megteremtésére, mint
amilyen a természet körforgása. Példaként hozta fel, hogy
magánemberként a megelőzés, a csökkentés, az újrahasználat, az újrahasznosítás és a
komposztálás lehet a módja a
szemléletváltásnak, de az iparban magyar technológiai megoldások is léteznek.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2019. évben, Sopron közigazgatási területén

környezetszépítési

versenyt

A köztársasági elnök hangsúlyozta azt is, hogy minden
mérvadó elemzés szerint, ha
nem változtatunk a tevékenységünkön, szomorú társadalmi
folyamatok fogják kísérni a mindennapjainkat, pedig egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk, és milyen környezetet adunk át gyermekeinknek, unokáinknak. Forrás: mti

Virágos Sopronért
Az egészséges, emberibb környezetért és a Virágos Sopronért következő rendezvényét május 16-án, csütörtökön 16 órai kezdettel tartják a Ligneum látogatóközpontban. Dr. Varga Mária megnyitója után dr. Szigeti Jenő
egyetemi tanár „7 jó tanács a házasságkötés utánra” címmel tart előadást. Horváth Sándor nyugalmazott főkertész a családokat említő népi gyűjtésekről szól. Közreműködik Orbán Júlia (vers), valamint Fodor Gábor (fuvola).

Fraknói gyalogtúra
Hazánk múltjának dicső emlékeit is szemügyre vette az elmúlt hétvégén
megtartott fraknói túra mintegy háromszász résztvevője, akiket Brennberg
bányán dr. Fodor Tamás polgármester köszöntött. – Az úton képletesen ös�szekötöttük szülőföldünk Ausztriába szakadt részeit a magyar területekkel,
hiszen túránk során végigmentünk az ezeréves határszakaszon – mondta
Perkovátz Tamás, a szervező Perkovátz-ház Baráti Körének elnöke.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

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

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.
nevezési határidő
2019. május 31.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások
a szakértő bizottság az
értékelést június közepén végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és
gondozottsága alapján
győzteseket kategóriánként
hirdetnek, akik jutalmul
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

Piros virágú vadgesztenye
Néhány napja gyönyörűen virágzik a vadgesztenye piros virágú
változatának két egyede a Soproni Gyógyközpont kápolnája mellett, a
kőfalnál. A fa levélkéi közepükön a legszélesebbek, virágának pártája
világos piros, torkában sárga folttal. A termése nem vagy csak elszórtan
tüskés. A fa 10–20 méteresre nő és az 1993-ban hazánkba is eljutott
aknázómoly nem pusztítja el. ANDRÁSSY PÉTER

2019. május 15.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

7

Dr. Horváth Zoltán posztumusz kötete a jövő nemzedékek tanulságos példatára

Soproni polgárok évkönyve
PLUZSIK TAMÁS

A dualizmus kori Sopron gazdasági élete a
vagyonos polgárság családtörténetének tükrében (1858–1911) címmel jelent meg dr. Horváth Zoltán egykori levéltárigazgató posztumusz kötete. A könyvet május 15-én 17 órakor
mutatják be a soproni városházán.
Hét évvel ezelőtt, 2012 januárjában hunyt el a Soproni Levéltár egykori igazgatója, a történettudományok kandidátusa, a
címer- és pecséttan országosan
elismert szakembere, a Soproni
Szemle szerkesztőbizottságának
tagja, a Millennium 2000-díjjal
kitüntetett dr. Horváth Zoltán.
– A lelki és szellemi örökösök
közé sorolom magam, hiszen
egykori soproni kisdiákként élvezettel hallgattam Zoli bácsi
helytörténeti előadásait, amelyeket a megyeházán, az általa
összeállított várostörténeti kiállítás mellett a nagyteremben
nekünk, „szakkörösöknek” tartott – írta a könyv ajánlásában
az egykori tanítvány, dr. Szájer

József európai parlamenti képviselő, aki részt vesz a kötet bemutatóján is.
– Édesapám hosszú-hosszú
évtizedekig dolgozott az adatgyűjtésen, majd készítette el a
könyv végleges, gépelt kéziratát
– mesélte a szerző fia. Dr. Horváth Zoltán klasszika filológus,
egyetemi docens, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója, aki az ógörög ékesszólás és
historiográfia, valamint a humanista könyvtörténet jeles
kutatója, illetve ő volt a könyv
egyik szerkesztője. – Mindig ott
lebegett előtte mint fő cél, hogy
Sopron gazdaságtörténetének
ezt a hiánypótló művét megírja és kiadja, de sajnos erre az

Dr. Horváth Zoltán, a Soproni Levéltár egykori igazgatója a könyv kéziratával
FOTÓ: CSALÁDI ARCHÍVUM

életében nem került sor, kéziratban maradt ránk édesapám (talán mondhatom azt) fő műve.
Három nagy adóösszeírás

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Környezetvédelmi
gyermeknap
Rendhagyó programot szervezett a Föld napja alkalmából
a Castanea Környezetvédelmi
Egyesü let, a Süni Klub és a
Hunyadi Általános Iskola. A
rendezvényen mintegy 150–
200 gyerek, szülő és tanár vett
részt. Az otthon készített környezetvédelmi rajzok már kora
délelőtt a padokon díszelegtek.
Nemsokára már az aszfaltjárdára is természet- és környezetvédelmi krétarajzok kerültek.
A fertőrákosi iskola és a Szent
Orsolya Általános Iskola diákjai színes kavalkáddá varázsolták a fekete aszfalt egyhangúságát. A hatfős csapatok szellemi vetélkedőjében az alsó
tagozatosoknál a Hunyadi és
a Szent Orsolya, míg a felsősöknél a Gárdonyi és a fertőrákosiak vitték el a pálmát. A
különféle színes programok
mellett az éhes gyereksereget
a Csemege Meinl és a soproni
tejipar jóvoltából ingyen vendégelték meg a rendezők. A
majd hétórás program után
a Castanea Egyesület tagjai
elégedetten nyugtázták, hogy
a környezetvédelmi munkában biztató elmozdulás történt. Egyre több pedagógus és
diák próbál munkálkodni természeti értékeink megvédése
érdekében, s talán a közeljövőben még többen csatlakoznak hozzájuk. (Soproni Hírlap)

1969
Útviszonyok Sopronban
Azt hittük, csak Győrött
beszédtéma a város útjainak állapota. Úgy látszik, az
egész megyében gond ez, de
Sopronban bizonyosan az.
Megkezdődött a Lövérek alján
is az autósok vándorlása, akik
kü lönös örömmel járják be
a csodás soproni hegyvidék
minden zugát. Ott van az a
gyönyörű Hársfa sor. Autós
legyen a gumiján, aki nem
félve indul ennek az útnak, ha
például meg akarja látogatni
a Nándor-magaslatot, a bánfalvi kőfejtőt vagy esetleg szép
kerthelységben kíván jót enni
az Alpesi vendéglőben. A Lövér
körúttól a Fenyves sorig szinte
járhatatlan az út. A vízmű
felbontotta az utat egy évvel
ezelőtt. Új vízcsöveket fektettek le. Azóta szenvednek a
soproniak és az idegenek, ha
erre járnak, most pedig a jó
idő beköszöntével egyre többen keresik fel ezt a környéket.
Talán lehetne valamit javítani
ezen a téren – bocsánat úton!
(Kisalföld)

1919
Munkáshangverseny
a Kaszinóban
Soproni zenészek, ha nem is
nagyszabású, mégis nívós
hangversenyt rendeztek vasárnap a Kaszinó nagytermében.
Sok száz munkás gyönyörködött Schubert, Chopin és

Mozart halhatatlan remekműveiben. Egyszerű proletárok az érzés és zenei megértés makulátlan tisztaságával
hallgatták a klasszikus zenét,
amelyről a régi rend zenekritikusai mindig mint a gurmandok ínyencfalatjairól
beszéltek, amik nem valók az
egyszerű plebsnek. A klasszikus zene ma a népé, a proletáré, a proletár pedig megérti
a zenét, ha nem zárják el tőle.
Sopron proletárjainak a tehetséges Hoffer Viktor Mozart
és Svendsen piéceit interpretálta, zongorán Kárpáti
Sándor kísérte. Zsigmondyné
Czullik Betti Schubert dalait és
a Mignon-áriát énekelte, nagy
tetszés mellett. Békési Antal színész néhány költeményt szavalt el nagy tetszés mellett,
befejezésü l pedig Haniffel
elvtársnő Schumann románcát
és Moskovsky spanyol ábrándját játszotta el zongorán.
(Soproni Vörös Újság)

A SFAC a főiskolás
válogatott ellen
Május 29-én, délután fél 4-kor
a SFAC labdarúgócsapata
mérsékelt belépődíjak mellett a selmecbányai erdészeti
és bányászati főiskola hallgatóinak válogatott csapatával mérkőzik az Anger réten.
(Soproni Vörös Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

adataira támaszkodva, a táblázatokkal kiegészített hatszáz oldalas könyv első részben a korabeli Sopron gazdasági életének

üzleti, vállalkozási tevékenységét, míg a második részben a város vagyonos polgárainak (több
mint ötszáz soproni polgár)

fotókkal illusztrált életútját
tárgyalta a szerző. Mint ahogy
a könyv fülszövegében is olvasható, dr. Horváth Zoltán most
megjelent könyve nemcsak történeti referenciamű, hanem a
saját gyökereit mindig számon
tartó és kereső soproni polgárok
évkönyve, egyszersmind a vállalkozások világában eligazodni
kívánó jövő nemzedékek tanulságos példatára is.

Missziós kereszt

A Szent Imre templomban fogadták a keresztet, ahol dr. Veres András
megyéspüspök tartott szentmisét FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként indították útnak a
missziós keresztet, mely az elmúlt hétvégén
Sopronban is ideiglenes otthonra lelt.
Országjáró és határon túli körútja során Sopronban is bemutatták a missziós keresztet,
melyet Ferenc pápa egy évvel
ezelőtt Rómában, a magyar
püspökök látogatása alkalmával áldott meg. A 2020-ban

Budapesten megrendezendő
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus missziós keresztjét tavasszal indították útjára.
Sopronban a hétvégén a Szent
Imre templomban fogadták
a keresztet egy háromnapos

ünnepségsorozat keretében,
ahol dr. Veres András megyéspüspök tartott szentmisét a
tiszteletére.
A kereszt különlegessége,
hogy a Szent Kereszt egy darabját és további tizennyolc
ereklyét is elhelyeztek benne,
s ezzel a magyar szentek egyedülálló ereklyetartójává is vált.
A három méter magas kereszt
körútja során Magyarország
számos településén megfordult már, számtalan közösséggel találkozott.

Tudománytörténeti kiállítás

Nemzetközi fesztiválon a fotósok

Június közepéig tekinthető meg dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár tudománytörténeti kiállítása a Ligneum látogatóközpontban. A tárlat megálmodója másfél
évtized alatt állította össze azt a 80 posztert, amelyekből kiderül, hogy a Magyarországon született tudósok, feltalálók mivel járultak hozzá az egyetemes emberiség haladásához. A tárlat a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában jött létre.

A Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi fotográfiai fesztiválon mutatkoznak be a Soproni Fotóművészeti Kör tagjai. A 18 fotós képeit az ipolysági zsinagóga nagytermében
helyezték el, ahol két hétig lehet megnézni őket. A Léván és környékén 12. alkalommal megtartott nemzetközi rendezvényre a V4-ek tagállamaiból érkeztek fotóművészek. Az október 31-ig tartó fesztiválon összesen 13 kiállítást nyitnak meg.
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Az SC Sopron a 3. helyen áll a megyei I. osztályban

Városi focirangadó

7–0-ra nyert az SC Sopron csapata a SFAC ellen a hétvégi mérkőzésen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
PÁDER VILMOS

Megyei
I. osztály
SC Sopron –
SFAC: 7–0
A rossz időjárás
ellenére is nagyszámú szurkolótábor előtt játszották a városi
rangadót a Káposztás utcai stadionban. Az SC Sopron a bajnokság bronzérmeséhez méltóan
szerepelt, már az első perctől
kezdve irányította a játékot, a
vendég SFAC védekezésre kényszerült. A második játékrészben
még nagyobb lett a nyomás,
de számtalan helyzetet hagytak ki Honyákék. Ennek ellenére

fölényes „hazai” győzelem született Kocsis Ármin (2), Honyák
(2), Galambos, Holzmann Patrik
és Tóth Péter góljaival.
Ágoston Zsolt a mérkőzés
végén azt nyilatkozta: – Az őszi
szezonhoz képest egy egységesebb SFAC-ot győztünk le. Gratulálok a fiúknak a bronzérem
megszerzéséhez.
Németh Lóránt, a SFSC megbízott edzője elmondta: – Hiszek abban, hogy közös összefogással segíteni tudjuk a jelen
és a jövő fiataljait.

Országos UP bajnokság
U17 Csorna – SC Sopron: 2–2
A s o p r o n i f i at a l ok má r

bajnokként léptek pályára Csornán, és kissé könnyedén vették
a találkozót.
U19 Csorna – SC Sopron: 3–8
Takács Gábor tanítványai
továbbra is remek formában
játszanak, harcban vannak az
első helyért.

NB II-es női mérkőzés
PMFC – SC Sopron: 0–0
Az NB II. utolsó fordulójában a
soproni lányok Pécsett 0–0-s
döntetlennel zárták a bajnokságot. Horváth Gábor tanítványai a vártnál jobban szerepeltek. Jó és hatékony munkájuk
eredménye a szépen csillogó
ezüstérem.

2019. május 15.

SKC bravúr
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bravúros győzelemmel folytatta szereplését
a Sopron KC múlt héten. Sabáli Balázs tanítványai úgy győzték le a Kecskemétet, hogy a
sérült légiósok helyett a magyar játékosok és a
fiatalok kaptak főszerepet.
Arról már korábban is beszámoltunk, hogy nem mindennapi sérüléshullám sújtja a
Sopron KC együttesét. Több
mérkőzésen csak a találkozót
megelőzően dőlt el, melyik
kosaras tudja vállalni a játékot. A
Kecskemét ellen Angelo Warner
kezdett ugyan, de hamar kiderült, hogy nem tudja folytatni
a játékot, így helyette Molnár
Marcell ugrott be. A fiatal játékos, valamint Supola Zoltán is
kiválóan játszott, vezetésükkel
elhúzott a hazai csapat, a szintén sérüléssel bajlódó Gordon
is megkezdte a pontgyártást,
így nagyszünetre tisztes hazai
előny alakult ki (51–34).
Szünet után hamar elolvadt
a hazaiak előnye, Lemar és Wig
gings fontos kosaraival sikerült
megőrizni belőle néhány pontot a hajrára. Akkor pedig a

szezon végén búcsúzó közönségkedvenc, Dénes Gábor lépett
elő főszereplővé: másfél perccel
a vége előtt dobott triplát, ezzel
pedig gyakorlatilag eldöntötte
a nyolc közé jutás szempontjából fontos meccset. A végeredmény: Sopron KC – KTE Duna
Aszfalt: 83–79.
– Gordont hamar elvesztettük, bár sérülten is 17 pontot szerzett. A helyére lépő
Molnár Marcell kiválóan pótolta – mondta Sabáli Balázs vezetőedző. – Gyengén kezdtünk,
de aztán összeállt a játékunk.
Dénes Gabi hármasánál pedig
éreztem, hogy ezt a meccset
nem veszíthetjük el. Küzdünk
tovább a rájátszásba kerülésért.
Az SKC a héten zárja a bajnoki
középszakaszt, a csapat szerdán
este 6 órától Zalaegerszegen lép
parkettre.

Megyei öregfiúk
bajnokság
Vág – SC Sopron: 4–3
A Vág otthonában nem várt
vereséget szenvedett a jobb
erőkből álló soproni csapat, így
veszélybe került a dobogós hely
megszerzése. A bajnokság hajrájára elfogyott a csapat küzdeni akarása, sok lett az egyénieskedés, az egykori kedvencek nehezen dogozzák fel az
idő múlását.

Megyei III. osztály
A megyei III. osztály soproni
csoportjának bajnoka, az SVSE
az elmúlt fordulóban szabadnapos volt.

Az SKC a sérülések ellenére is győzött, a csapat
szerda este Zalaegerszegen zárja a középszakaszt
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Világraszóló eredmények

A Kamikaze Kyokushin Karate Kai egyesület sportolói és edzőjük, Polacsek Zoltán (felső sor középen)
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

Az elmúlt 15 évben számtalan versenyen diadalmaskodtak a Kamikaze Kyokushin Karate
Kai Sopron Egyesület sportolói.

MÉDIAPARTNEREINK:
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A Kamikaze Kyokushin Karate
Kai Sopron Egyesületet 2003ban Polacsek Zoltán 5 danos és
Gödölle Balázs 2 danos karatemesterek alapították. Sajnos
Gödölle Balázs nagyon fiatalon
hét éve elhunyt. Emlékét minden évben házi versennyel tartják életben.
Az egyesület célja a versenyzési lehetőségek biztosítása, az
egészséges életre nevelés, kemény és kitartó edzésekre való
ráhangolás, valamint a karate

szellemi és fizikai értékeinek átadása minden generáció számára. Az elmúlt több mint 15 évben
ebben a szellemben működött és
működik az egyesület. Versenyzői sok sikert értek el különböző
hazai és nemzetközi versenyeken. Taglétszáma fokozatosan
nő, jelenleg 65 fővel működik
a klub, ebből 20–25-en rendszeresen versenyeznek. Az egyesület legnagyobb ásza dr. Szepesi
Csenge, aki a karate őshazájában,
Tokióban 2015-ben megnyerte a

súlycsoport nélküli világbajnokságot, valamint Európa-bajnokságon négyszer állt a dobogó
legmagasabb fokán. 2013–2016
között (visszavonulásáig) veretlen maradt a soproni karatesport
büszkesége. Azóta két kisgyermek boldog édesanyja, példát
mutatva ezzel a fiataloknak. A
jelenlegi versenyzők is sikeresek:
Görög Bettina, Neuherz Szonja,
Makk Sára a korosztályos Európa-bajnokságok dobogós helyezettjei. A klub feltörekvő ifjú
tehetsége Kránitz Mátyás, aki a
közeljövőben Vilniusban felnőtt
Eb-n is megmutathatja tudását.
A fiatalok közül meg kell említeni Lencsés László, Szép Dániel, Makk Réka, Varga Bori nevét.

Az egyesület három csoportban
dolgozik két helyen, a legkisebbek a Hunyadi-iskolában szerdán
és pénteken 18 órától, a haladó
gyerekek kedden és csütörtökön
a Hetvényi-kollégium tornatermében, míg a felnőttek mindkét
helyen minden este edzenek.
A klub minden évben tart
edzőtábort felnőtt és gyerek
sportolóinak egyaránt, illetve
a szellemi értékek ébrentartása
érdekében időnként néhány napos böjttábort rendez. A tagok
közül többen megszerezték a fekete övet: Cséry Katalin 1 dan,
Kutasi István 2 dan, Mattiashits
Norbert 1 dan, Szepesi Csenge 3
dan, Spéder István 3 dan, illetve
az alapító, Polacsek Zoltán 5 dan.

2019. május 15.

›

LELÁTÓ

Cross futás
Május 18., szombat 9
óra, Sopronkőhida,
sportpálya

Budógála

Sport
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Nagy szó az ország legjobb nyolc csapata között játszani

Rangos utánpótlástorna

Május 19., vasárnap 15
óra, Novomatic-aréna
X. Soproni Budo Gála –
harcművészeti bemutatók

Labdarúgás
Május 20., 22., 24.,
hétfő, szerda, péntek
18 óra, Halász Miklós Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Május 21., 22., kedd,
szerda 18 óra, tóparti
sporttelep
Városi alapfokú általános iskolai kispályás labdarúgó-bajnokság

Babos
javított
Kilenc helyet javítva jelenleg a 128. Babos Tímea a
női teniszezők világranglistáján. A soproni sportoló párosban – társával, a
francia Kristina Mladenoviccsal holtversenyben –
egy helyet visszacsúszva
a 4. Legutóbb a franciaországi Cagnes-sur-Merben
rendezett salakpályás tornán játszott Babos Tímea,
ahol a négy között a 3. helyen kiemelt Stefanie Vögelétől szenvedett vereséget.

A nyolcasdöntőben nem úgy játszott a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia csapata, ahogy várták, nem sikerült meccset nyerniük
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén városunkban rendezték meg
a nemzeti fiú kadett bajnokság
országos „A” döntőjét, ahol a soproni csapat a 8. helyen zárt.
Az esemény megnyitóján
dr. Simon István alpolgármester köszöntötte a fiatal sportolókat. Kiemelte: megtisztelő, hogy Sopronban tartják a
döntőt, ami nem valósulhatott
volna meg a szervezők, egyesületek, támogatók, a fiatal
sportolók és szüleik áldozatos
munkája nélkül. A csapatokat a

helyi önkormányzatok is támogatták, valamint nagy segítség
érkezik a sportbarát kormányzat részéről. Nemes és hasznos
sportág a kosárlabda, amelynek egyik fő értéke az a végtelen változatosság, ami a pályán
megvalósulhat.
A házigazda Soproni Sport
iskola Kosárlabda Akadémia

csapata izgalmas mérkőzéseket
játszott a nyolccsapatos fináléban, de végül nyert meccs nélkül zárt. A döntőt a Pécs együttese nyerte meg.
Dr. Szekeres Csaba, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia elnöke hangsúlyozta:
mindig nagy szó az ország legjobb 8 csapata között játszani,
olyan együttesekkel megküzdeni, akik hasonló vagy esetleg
még jobb játékerőt képviselnek.
Talán az egyedüli olyan döntő
volt hosszú idő óta, ahol a mezőny ennyire kiegyensúlyozott
volt. – A Soproni Sportiskola csapata egész évben jól szerepelt,

holtversenyben az alapszakasz
győztese volt, ugyanakkor a
döntőben nem úgy játszott,
ahogy azt vártuk volna. Ettől
függetlenül az egész éves teljesítményt egységként kell kezelni – tette hozzá az egyesületi elnök.
Horváth József szakmai vezető elmondta: a csapat az alapszakasz és a rájátszás után dobogós helyen volt, így titkon
reménykedtek az érem megszerzésében, ez azonban most
nem sikerült. – Csalódottak vagyunk, de tragédia nem történt,
játékosaink nem lettek rosszabbak, mint ahogy edzőink sem,

de nyilván ki kell elemeznünk,
miért játszottunk a szezon során éppen a döntőn a leggyengébben. Ezúton is szeretném
megköszönni a munkatársainknak és a szülőknek a rengeteg segítséget, összességében
örülök, hogy ilyen színvonalú
döntőt tudtunk rendezni, Sopronba tudtuk hozni a magyar
kosárlabda-utánpótlás legjobb
csapatait.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS VIDEÓK
A TORNÁRÓL

sopronisportiskola.hu

Tornagyőztes Tigrisek Csúcsszezon(ok)

a női kosárlabdában
MUNKATÁRSUNKTÓL

Remek szezont produkált a Sopron Basket: a távozó Roberto
Iniguez együttese
elhódította a Magyar
Kupát és bajnoki
címet szerzett, az
Euroligában bejutott a
legjobb négy közé.
A fiatalok a tornagyőzelem után a genfi kosárlabda múzeumba is ellátogattak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Tigrisek SE két csapata is részt vett azon a nemzetközi kenguru tornán, amelyet idén először rendeztek meg
Svájcban. Az U12-es korosztály
„A” csapata nem akármilyen
eredményt ért el: vereség nélkül megnyerte a svájci, francia
és német együttesek részvételével lebonyolított, hatcsapatos
sporteseményt. Halász Tamás
tanítványai az összes csoportmeccsükön diadalmaskodtak,
az elődöntőben francia riválisuk
ellen nyertek, a döntőben pedig
a Dirk Nowitzki által fémjelzett
Würzburg Akadémia ellen 10
ponttal bizonyultak jobbnak.

– Nagyon boldog vagyok és
büszke a fiúkra, nemcsak arra
a tíz emberre, aki az „A” csapatban szerepelt a tornán, hanem
azokra is, akik a „B” csapatban
játszottak, vagy itthon maradtak – mondta a tornagyőzelem
után Halász Tamás edző. – Egész
évben együtt dolgozunk, ez közös siker. Óriási dolog számomra is, hiszen több nemzetközi
tornán vettem már részt U12-es
csapataimmal, de első helyezést
még nem sikerült szerezni. Külön gratulálok Tallós Leventének, aki a torna legértékesebb
játékosa címet (MVP) szerezte
meg és az All Star ötösbe is bekerült, Flasár Zalán pedig szintén
szerepelt az All Star csapatban.

A tornagyőztes csapat tagjai: Tallós Levente, Flasár Zalán,
Rogács Simon, Keresztényi Csaba, Keresztény Tibor, Szalontai
Máté, Nagy Koppány, Ivanics
Szilárd, Nyikos Jenő és Varga-Köppel Zétény.
A Tigrisek kosarasainak különleges élményt is tartogatott
a svájci túra: Genfben, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség
székházában fogadta a fiatalokat Andreas Zagklis, a FIBA
főtitkára, akivel Nagy Tamás,
a Soproni Tigrisek SE elnöke
személyesen is tárgyalt. A csapattagoknak szintén nagy élmény volt megnézni az interaktív kiállítást a genfi kosárlabda múzeumban.

Molnár Balázs klubmenedzser
szerint a tavalyi és az idei szezon minden bizonnyal a Sopron
Basket aranyoldalain fog szerepelni. – A vártnál erősebben
kezdtünk tavaly, már a Final4

is túlszárnyalta az előzetes várakozásainkat, az ott elért ezüstérem pedig álomszerűre sikerült,
főleg úgy, hogy hazai pályán szerepelhettünk – hangsúlyozta
Molnár Balázs. – Ennek tükrében idén nehéz szezonra számítottunk, magasra tettük a lécet
saját magunknak. Óriási dolognak tartjuk, hogy sikerült ezt a
nagyon magas szintet tartani.
Minden évközi sérülés ellenére
odaértünk idén is a legjobb négy
közé Európa legrangosabb sorozatában, ahol jó lett volna legalább egy mérkőzést megnyerni,
de így is fantasztikus eredménynek tartjuk a négy közé jutást.
A klubmenedzser szerint
óriási siker, hogy a nemzetközi

szövetség a Final Four helyszínének idén is Sopront választotta. Ez a klubnál folyó több
mint két évtizedes, következetes munka elismerése.
– A hazai színtéren kifogástalanul játszottunk – tette hozzá
Molnár Balázs. – Kiemelkedő teljesítménnyel, veretlenül szerepeltünk, megszerezve a nyolcadik Magyar Kupa elsőségünket,
és a 13. bajnoki címünket. A 98as Ronchetti-kupa győzelemmel
együtt 22 aranyérem birtokosai
vagyunk a 90-es évek eleje óta,
a bajnokságban pedig az utóbbi
öt évben nem volt nálunk jobb.
Erre az eredménysorra nagyon
büszke lehet mind a klub, mind
pedig a soproni közönség.

A Sopron Basket két elképesztően sikeres szezont produkált – a csapat
megszerezte a 13. bajnoki címet FOTÓ: MTI-ARCHÍV – KRIZSÁN CSABA

10 Soproni fiatalok

www.sopronitema.hu

A csapat egyik tagja 83 pálcából megépítette a Lánchíd makettjét

Vándorkupa a Széchenyiben
MADARÁSZ
RÉKA

A Széchenyi-gimnázium
hetedik osztályos csapata első helyezést ért
el a Széchenyi-iskolák megyei találkozóján. A vidám diákok a
győzelemmel kiérdemelték a vándorkupát,
jövőre pedig címvédésre készülnek.
Megyénk Széchenyi nevet viselő
iskolái minden tavasszal ünnepélyes találkozó keretében ápolják a hagyományokat és a köztük lévő kapcsolatot. Az idei
házigazda a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola
volt. Az egész napos program
részét képezte egy műveltségi
vetélkedő, melyet idén a Soproni Széchenyi István Gimnázium hetedik osztályosai nyertek meg, annak ellenére, hogy
– a hétfős csapatok között – hat
fővel árválkodtak, mivel az egyik
fiú megbetegedett.

„Az élet természetesen számos
problémát vet fel. A
legközismertebbek,
hogy miért születünk a világra, miért
halunk meg, miért
szeretnénk a közbülső idő túlnyomó
részét kvarcórák
viselésével tölteni?”
(angol író)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Douglas Adams:
Galaxis útikalauz
stopposoknak
A győztes csapat tagjai: Szőke Luca, Wagner Zsófia, Balics Réka, Halvax Kinga, Vörös Angéla (Petró Zalán
betegség miatt nem szerepel felvételünkön), és felkészítő tanáruk, Horváth Violetta FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
– A vetélkedőn felsős diákok
vehettek részt. Tavaly egy hétfős fiúcsapatot, idén öt lányt és
egy fiatalembert kísértem el –
mesélte Horváth Violetta magyar–történelem szakos tanár.
– Az egész nap fergeteges hangulatban telt, amit a győzelem
csak tetézett.
Fertőszéplakon gyönyörű,
virágos kerttel körülvett iskola

várta a soproniakat, az igazgatónő és a tanári kar pedig kedvesen fogadta őket. Az ünnepélyes
megnyitó után a résztvevőknek
dr. Kelemen István történész,
egykori széchenyis diák tartott
előadást Széchényi Ferencről,
majd virágot helyeztek el az iskola névadójának szobránál. Ezután kezdődött a vetélkedő hét
csapat részvételével. Sopront

Balics Réka, Halvax Kinga, Petró Zalán, Szőke Luca, Vörös Angéla és Wagner Zsófia képviselték. A diákok két előfeleadattal
is készültek: egy Power Point bemutatóval iskolájuk és Széchenyi István kapcsolatáról, Kinga
pedig valóságos remekművet
fabrikált: 83 pálcából építette
meg a Lánchidat. A játékos verseny hat feladatból állt, melyek

A Soproni Egyetem csapata a harmadik helyezést érte
el a közelmúltban a
csehországi Brnóban
megrendezett erdőmérnök-hallgatók
Európa-bajnokságán.

A csapatot Szentkuti Tamás, Molnár Dániel, Baltringer Ajnó és Balogh Erik alkotta
várták őket: fel kellett ismerni
egyebek mellett a növényeket,
kőzeteket, kitömött állatokat,
nyomokat. Az utolsó napon

három lövészeti versenyszámban mérték össze tudásukat,
ügyességüket a diákok. A lengyel
és a cseh csapat után a magyar

erdőmérnök-hallgatók harmadik helyezéssel térhettek haza
a 33. Erdőmérnök Hallgatók
Európa-bajnokságáról.

között volt például keresztrejtvény, képfelismerés, címerkiegészítés. A soproniak remekül
szerepeltek, ami nem csoda:
történelemtanáruk különórákat
tartott nekik a korról. A győzelem mégis óriási meglepetésként érte a fiatalokat. Most náluk van a vándorkupa, ami azt
is jelenti, hogy jövőre meg kell
védeniük a címüket.

Diáktárlat
A Handler-iskola 126
9–13. évfolyamos diákjának munkáiból nyílt kiállítás az intézmény aulájában. „A szép mesterségek
kezdete” című tárlaton az
öt képzőművészeti osztály diákjainak alkotásai
láthatók. A grafikus és festő szakmára készülő tanulók művei mellett megnézhetik az alapozó művészeti
tantárgyak keretében készült munkákat is. – A kiállításon egyrészt bemutatkozhatnak a diákok, de
fontos szerepe van a tárlatnak abban is, hogy az általános iskolás tanulóknak
bemutassuk a képzőművészeti osztályokban folyó
munkát – mondta Kósa
Éva, a Soproni Szakképzési Centrum Handler-iskolájának igazgatója. A tárlat
május 24-ig 8 és 19 óra között megtekinthető az iskola aulájában.

Közel kétszáz érdeklődő vett részt a baba–mama hét programjain. Idén 11. alkalommal szervezte meg a Soproni Szociális Intézmény Védőnői Szolgálata az Egészséges Városok
programsorozatának részeként az ötnapos rendezvényt. A
Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájában
minden nap izgalmas előadásokon vehettek részt az érdeklődők. Volt szülésre felkészítő foglalkozás, ugyanakkor az
anyukák hasznos ismereteket szerezhettek arról is, hogy
miként nyújtsanak elsősegélyt a bajba jutott gyermeküknek. A gyakorlatban is kipróbálhatták a has- és gátizomregeneráló tornát, de tartottak jógabemutatót és hangtálfoglalkozást is. Vajon miért szorong a gyermek? – erre a
kérdésre is keresték a választ, illetve a babamasszázst is ki
lehetett próbálni. Egy gyógypedagógus arról tartott előadást, hogy mely gyanújelekből lehet felismerni, hogy eltérő fejlődésű a csecsemő.

A sorozatot (eredeti angol címén The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
először Douglas Adams
rádiój átékaként ismerte
meg a közönség, amelyet
1978-ban a BBC 4 rádió
sugárzott fejezetenkénti folytatásokban. 1979 és
1992 között Adams ötrészes regényfolyamot írt,
készült belőle televíziós sorozat, számítógépes
játék, képregény és mozifilm is. A sorozat címét az
elektronikus útikalauz után
kapta, mely a világegyetem összes információját
tartalmazza, és regénybeli népszerűségének oka a
borítóján található „Ne ess
pánikba”! felirat.

Ez történt
Sopronban
225 évvel ezelőtt, 1794. május 6-án Sopron környékén
ítéletidő volt: „pusztító jégverés, reá nagy hóvihar és
kemény téli idő, félláb magas hóval és erős fagyással”.
150 évvel ezelőtt, 1869 májusában alapították Flandorffer Ignác elnökletével a
Soproni Városszépítő Egyesületet, ennek elődje volt az
1864-ben létrejött Városszépítő Bizottság.

Baba–mama hét

›

A HÉT MOTTÓJA:

Douglas Noel Adams

Bronzérem Csehországban

– A megmérettetés három napja
alatt tizenegy ország negyvennégy versenyzője tizenhat
számban mérte össze tudását
– mondta lapunknak Baltringer Ajnó, aki tavaly ugyanezen
a versenyen egyéniben aranyérmet szerzett. A gyakorlati
feladatok között volt például
lánckímélő darabolás, gallyazás, párhuzamos vágás, hasítás, kézi fűrészelés, egy adott
terület faállományának megbecslése. A hallgatóknak tájfutást is szerveztek. Ennek az
volt a különlegessége, hogy az
egyes állomásokon feladatok

2019. május 15.

125 évvel ezelőtt, 1894. május 3-án született Sopronban
Siesz (1926-tól Szakváry) János tengerésztiszt, folyamőr
törzskapitány. Haditengerészeti pályafutását a Zenta
cirkálón kezdte. Budapesten
hunyt el 1942. március 7-én.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. május 15.
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Mikita Antónia tisztességre, becsületre nevelte diákjait

Négy évtizede tanít

GYÓGYSZERVÁLASZTÁS

Rég volt, hogy gyógyszertan szigorlatra készültem.
Mégis emlékszem arra a furcsa érzésre, ahogy rádöbbentem arra, hogy bennünk
minden – mindennel összefügg. Meghatározó az ilyesmi az ember életében. Azóta másként látom a világot,
és másként is tanulom annak tudományos elképzelését. Ugyanis orvosként egy
tudományosan összerakott
modellben gondolkodunk a
világunkról. Igyekszünk egyre közelebb jutni a valósághoz, miközben tudjuk, hogy
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teljes mélységében talán sosem ismerhetjük meg azt. Ez
maga a tudomány.
A gyógyszertan (is) roppant
sebességgel változó ismeretháló. Egyre szélesebb a
választék. Újabb és újabb
gyógyszercsoportok kerülnek a gyakorlatba. Ezeket
mind be kell illesztenünk az
ismerethalmazunkba ahhoz,
hogy például önnek a várható legjobbat tudjuk ajánlani. Olyan gyógyszer azonban ma sincs, ami akkor is
használ, ha nem szedi.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 15–21.

Május 15.,
szerda

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.,

99/312–437

Május 16.,
csütörtök

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Május 17.,
péntek

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Május 18.,
szombat

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Május 19.,
vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Május 20.,
hétfő

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Május 21.,
kedd

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Mikita
Antónia, a
Roth-középiskola
Tessedik Sámuel-díjas
történelem–orosz–
angol szakos tanára a
napokban, több mint
négy évtizedes pedagógus pályafutása
lezárásaként a kilencedik osztályát ballagtatta el.
– Ez az iskola, melynek küszöbét először 1977 szeptemberében léptem át, volt az első és az
utolsó munkahelyem is. Több
mint négy évtized, sok ezer
tanítvány, kilenc ballagó osztály
– emlékezett Mikita Antónia.
– Ha csak a számokat nézném, és
mindössze ennyi lenne pedagógus pályafutásom leltárja, talán
erre is büszke lehetnék. De az
élet, a hivatásom ennél sokkal-sokkal többet adott. Például
itt ez a levél is, amelyet a napokban, egyik végzős tanítványom
szüleitől kaptam: „Kicsengettek.
Lezárult egy időszak a Tanárnő,
az utolsó, kilencedik osztálya és
a szülők életében is. Köszönjük,
hogy úgy egyengette gyermekeink útját, mintha az anyjuk

Mikita Antónia FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
lett volna. Mert az is volt öt éven
keresztül! Mint osztályfőnök
nemcsak az iskolában, hanem
a kollégiumban is szemmel tartotta kamaszodó fiait és lányait.

Irányította, nevelte, tanította,
összefogta a diákjait, az osztályait.”. Az ilyen és ehhez hasonló
sorok többet érnek számomra
minden kitüntetésnél, pláne ha

ezt egy olyan szülőtől kapom,
akinek összesen három gyermeke járt az iskolánkba, közülük kettőnek az osztályfőnöke
is voltam, és hogy még valamit
eláruljak: annak idején, a nyolcvanas években még az apuka is
a tanítványom volt.
A tanításon, az oktatáson kívül Mikita Antónia mindig nagyon fontosnak tartotta a NEVELÉST – igen, így nagybetűvel.
Olyan, manapság sok esetben
megrendült erkölcsi értékeket
próbált tanítványaiban megerősíteni, mint a tisztesség, a
becsület, valamint a család- és
a hazaszeretet.
– Hogy szigorú tanár voltam-e? Erre nehéz válaszolnom.
Amit tudni kellett, azt persze
megköveteltem, de azért úgy
gondolom, hogy mindig volt
lelkem is. Jó erdész lesz ebből
a gyerekből, gondoltam magamban többször is, még ha
az oroszt nem is tudja annyira.
Egyébként pedig én magam is
kicsit erdész lettem a kollégáim
és a tanítványaim között, így
mindent összevetve boldog vagyok, hogy bár annak idején hat
helyre pályáztam, de végül is
Tuskó igazgató úr jóvoltából ide
nyertem felvételt. Nemcsak tanári pályafutásom, hanem emberi magatartásom alakulásában is döntő szerepe volt ennek
az iskolának, úgy hogy én már
életem végéig rothos maradok…

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 22-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Május 1-jei rejtvényünk megfejtése: Müller Péter Sziámi and Friends koncert. Szerencsés megfejtőnk: Kónya Edit (Sopron, Vitnyédi utca).
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700 szál virágból építettek virágágyat a kliphez

Csézy pillangója
KÓCZÁN
BÁLINT

Sok szempontból
fontos a
pillangó Csézy életében. Ez a címe az énekesnő legújabb dalának is, amely a folyamatos változásról szól.
Elkészült Csézy legújabb dala és
klipje, amely olyan gondolatokat
ébresztett az énekesnőben, mint
a gyermekkor, imádott nagyijára
való emlékezés, szerelem.
– Amikor meghallgattam a
dalt, az első gondolatom az volt,
hogy Pillangó lesz a címe. A folyamatos változásról szól, hogy
mennyi arcot öltünk, és hogy
van, akiért érdemes változni –
mesélte Csézy, aki gyermekkora
óta „rajong” a pillangókért, már
az óvodában is ez volt a jele.
– Kiskoromban nagypapám
nagyon sok lepkét fogott nekem, és jóval később, felnőttként a nagyi elvesztését is úgy
éltem át vele, mint amikor a

sarok
Szépítő színek kavalkádja
MADARÁSZ RÉKA

Ki gondolná, hogy egy
rosszul megválasztott szín akár tíz évet is
öregíthet rajtunk? Ezért
is fontos, hogy megtaláljuk azokat az árnyalatokat, amelyek a legjobban illenek hozzánk,
és kiemelik a természetes szépségünket.

pillangó kirepül a bábból, és
csak az üres burok marad ott.
Mert a lélek szabadságát semmi
sem gátolhatja meg – fejtette ki
az énekesnő.
Csézy számára a pillangó a tavasz egyik szimbóluma is, megújulást, újrakezdést jelent. Az új
klipet az teszi még különlegessé,

hogy építettek egy virágágyat
700 szál virágból, ami jól látható benne.
– Természetesen a szerelmet
is jelenti nekem, amit a kisfilmben Lea és Bence varázslatosan
idéz meg. Imádtam őket és a forgatás minden pillanatát – zárta
az előadó.

Lüktető Madcon
Megérkezett a Callin You a Madcontól. A
norvég duó zenéjét nem lehet egyetlen
műfajba besorolni. Hangzásvilága egyedi ötvözete a pop, elektro, reggae és hiphop stílusoknak. Tshawe Baqwa és Yosed Wolde-Mariam nevéhez olyan slágerek köthetők, mint a Beggin, a Glow vagy
a Don’t Worry. Utóbbit Ray Daltonnal közösen készítették.
A vadiúj és fülbemászó Callin You chilles
visszhangos gitárral indul, majd egy nyomatékos, együtt éneklős refrénhez ér. – Ez
a dal arról a csodálatos pillanatról szól, amikor az élet összehoz valakivel, akivel még
sose találkoztál, és azonnal érzed az erőteljes kapcsolódást – nyilatkozták a srácok.

Az évszaktípus-elméletet
Johannes Itten svájci festő
dolgozta ki, aki megfigyelte a tanítványain, hogy művészi tevékenységük során
előnyben részesítik azokat
az árnyalatokat, amelyek
harmonizálnak a saját színeikkel – azaz a hajuk, a szemük és az arcbőrük árnyalatait. Rendszerbe foglalta
ezeket a színeket, és tavaszi, nyári, őszi és téli palettáknak nevezte el őket.
– A bőrünk, a szemünk, a
hajunk természetes színe
meghatározza azt, hogy milyen árnyalatok illenek hozzánk a leginkább – tudtuk
meg Balogh Emese szín- és
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RÖVIDEN

Hasít az Ofenbach
Az Ofenbach együttes története egy igazi sikersztori – két év
alatt több mint 575 millió streamlejátszást generáltak a fiúk dalai. A
DJ páros egyedi stílusa megmutatkozik a Be
Mine című dalban is, ami
meghozta számukra az
áttörést. Most egy EP-vel
jelentkezett a duó, amin
a Paradise mellett öt vadonatúj track is szerepel.

stílustanácsadótól. – Akkor
lesz sugárzó a megjelenésünk, ha az öltözetünk színei harmonizálnak az arcunkon lévő színekkel. A
színtanácsadás során azokat az árnyalatokat keressük meg a vendégek számára, amelyek a legjobban
kihozzák az előnyös tulajdonságaikat.
Mivel a hajfestés, a smink és
az öltözék mind-mind befolyásolja a hiteles végeredményt, a tesztet smink nélkül, a haj és a ruha letakarásával végzik. A tanácsadó
különböző színű kendőket
próbál meghatározott sorrendben a vendég arca elé.
Először jönnek a fehérek,
aztán az úgynevezett kosz-

tümszínek, a pirosak és így
tovább – akár több száz árnyalat. Még egy laikus számára is szembetűnő, hogy
egy-egy rosszul megválasztott szín mennyire besárgítja vagy beszürkíti a vendég
arcát, a megfelelő árnyalatoktól viszont valósággal ragyogni kezd.
– Ez nem hókuszpókusz, hanem a színek fizikai tulajdonságainak tudatos használata – fejezte be Emese.
– A tanácsadás során nem az
hangzik el, hogy a kék nem
jó, csak a zöld; vagy hogy
pirosat mostantól ne hordj,
csak narancsot. Minden
színnek megvan az az árnyalata, ami az adott színtípushoz leginkább illik.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Kétszer műtötték
Élete egyik legnehezebb időszakán van túl Balázs Pali. A közvetlen környezetéből is csak kevesen tudták, hogy az előadónak
az elmúlt fél évben kétszer is kés
alá kellett feküdnie.
– Tavaly augusztusban szenvedtem sportsérülést foci közben, a jobb térdemben leszakadt a porc – mesélte Balázs
Pali. – Megműtöttek, de operáció közben derült ki, hogy már
a keresztszalagom is el van szakadva. Az orvos szerint 3–4 évig
keresztszalag nélkül fociztam,
ami időzített bombát jelentett.

A második operáció minden eddiginél komolyabb beavatkozás
volt az életemben, hiszen eddig maximum csak látogatóba
mentem kórházba.
Az előadó a kórházban aludni sem tudott, de elhatározta, a
lehető leggyorsabban felépül.
Felpolcolt lábbal énekelt a stúdióban, új lemeze felét pedig
egy bárszéken ülve énekelte fel.
– 17 albumot készítettem eddig, de ilyen körülmények között
még sosem dolgoztam – vallotta
be Pali, akinek legújabb korongja
pozitív energiákkal lett tele.

Megújult repertoár a Four Corners-től
Hosszú idő után május 17-én ismét
koncertet ad a Four Corners Sopronban. A helyi formáció minden egyes
buliján színvonalas hangzásbeli élmény átadására törekszik.
– Zenekarunk nem koncertezik gyakran, de
minden új fellépésünkre igyekszünk megújult repertoárral megmutatkozni – kezdtek
bele a Four Corners tagjai, akik legközelebb
Sopronban a Búgócsiga Akusztik Gardenben lépnek majd fel.
A koncert különlegessége az lesz, hogy a
régi kedvencek mellett magyar szerzők
kevésbé ismert dalait is megszólaltatja
majd a formáció új köntösben.
A Four Corners egyébként egy privát eseményre verbuválódott 2011-ben, amikor
még csak négyen álltak a közönség elé. A
nagy sikeren és az együtt zenélés örömén
felbuzdulva viszont kibővült a zenekar,
így jelenleg hat tagja van: Vida-Veres
Imola (ének, billentyű), Cser Ágnes
(ének), Czupy Tóni (gitár, ének), Né-
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meth Gábor (billentyű, ének), Gyuga Ottó
(basszusgitár), valamint Vida Mihály (dob).
– Egységes stílust a feldolgozásaink hangzásában képviselünk: dús vokállal ellátott, dallamos funky-pop és soul jellegű covereket játszunk. Elsősorban

hangzásbeli élmény átadására törekszünk,
de az évek során a repertoárunkban megszaporodtak a dinamikusabb dalok. Így nyugodtan táncra is perdülhet, aki eljön meghallgatni minket – mesélték mosolyogva a zenészek.
A csapat tagjainak nincsenek nagyratörő
tervei, pusztán szeretnék, ha így egyben
m aradnának,

és inkább kevesebb, de jó koncerteket adjanak. A nyár folyamán a Four Corners fellép június 8-án a Sopron Zenél & Utcazene
Fesztiválon, valamint a Büki Gyógy-Bor Napokon július 21-én.
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