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Az első szentáldozás

Huszonkét hófehérbe öltözött kislány és kisfiú járult először szentáldozáshoz a sopronbánfalvi
egykori pálos–karmelita templomban vasárnap. Május az elsőáldozások hónapja, ilyenkor
megtelnek ünneplő családokkal a templomok. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A hősökre emlékeztek

Faültetés
az emlékévben

6

A Trefort téri és a Cseresznye sori óvodások is
részt vettek a Soproni Városszépítő Egyesület
megalakulásának 150. évfordulója alkalmából
szervezett faültetésen.

Retró majális

Teljesen megtelt a Hajnal tér az elmúlt héten szombaton: itt tartották meg ugyanis az első bánfalvi retró majálist. A TNT zenekar élő
koncertjét több százan nézték meg. FOTÓ: IGRECZ KATALIN

5

Megfordul
a szél
Brüsszelben?
– A Fidesz mindaddig
kitart az Európai Néppárt mellett, míg esélyt
lát arra, hogy megváltozik a jelenlegi helyzet, s
a bevándorláspárti erők
háttérbe szorulnak – jelentette ki dr. Szájer József a lapunknak adott
interjúban. Az EP képviselő szerint jobboldali vezetésre van szüksége az uniónak, hogy
megváltozzon a migrációval kapcsolatos
álláspont.

5

A Mi
életünk
Majkával készített közös
dalt és klipet Tóth Gabi. A Mi
életünk olyannyira bejön a
rajongóknak, hogy elnyerte
a Budapest Dal 2019 közönségdíját. Az előadópáros a
felvételhez egy fantasztikus
klippel is előrukkolt, amely
pár nap alatt igen komoly
nézettséget produkált a
YouTube-on.
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Klímaváltozások a vasfüggöny mellett 1945–1988

Quo vadis,
Európa?

Fagyból a tavaszba
Harminc éve, hogy 1989. augusztus 19-én
a Magyarországon a nyugatra jutás reményében várakozó NDK-sok áttörték a határt
Piusz-pusztánál, meg sem várva a páneurópai piknik kezdetét. A Soproni Téma sorozatában dr. Tóth Imre történész, múzeumigazgató idézi fel a piknikhez vezető út történelmi hátterét.
1.
Az 1945 utáni, minden addiginál korlátozóbb és tiltóbb
határ a puszta létében is súlyos
árnyékot vetett az itt élők életére. Az ország határszakaszának egyhetedét kitevő nyugati
határon zajlott a határsértések
fele, a „káros politikai tevékenységnek” pedig 93 százaléka. Emiatt 1947-től megerősítették a határt, majd döntöttek
annak „résmentes” lezárásáról.
1950-től a határ két oldalának
lakossága közötti személyes
érintkezés és a turistaforgalom
szinte teljesen megszűnt, és
konfrontációs zóna született.
Máról holnapra kémgyanússá
váltak, akiknek nyugati kapcsolataik voltak, és a hidegháborús
hisztéria országos hullámverései is magasabbra csaptak. Az
operatív szerveknek erős fejfájást okozott, hogy a nyugati
személyforgalom a megyén
haladt keresztül. A határ
osztrák oldalán főleg kisparaszti birtokosok, az akkori

propaganda szóhasználata szerint „kulákok” éltek, akik állítólag hangulatkeltést folytattak a Magyar Népköztársaság
ellen. Megfoghatatlan, hogy a
helyi kocsmai és utcai morgolódásoknak milyen magyarországi állambiztonsági kockázata volt. Az már inkább, hogy
a nyugati sajtóbefolyás élénkebb volt, mint az országban
máshol. A szigorú határzár persze nemcsak a külső veszély
elhárítását, hanem a béketábor
önkényes elhagyásának megakadályozását is szolgálta. Az
átmeneti enyhülés miatt 1956
májusában aknamentesítték
a műszaki zárat, majd megkezdték az elbontását is. Ezt a
forradalom után a menekülthullám feltartóztatására vis�szaállították. A holt határon a
‘60-as évek elejétől vált érzékelhető a változás. A „Párt és a
Kormány politikája következtében kialakult kedvező légkör”
lehetővé tette, hogy nyugati
turisták utazási könnyítéssel

jöhessenek az országba. 1963ban a Soproni Ünnepi Hetek
meghívójával a zsebben egy
napra vízum nélkül lehetett
átruccanni a határon. Meghívót pedig majd‘ minden osztrák utazási irodában lehetett
kapni, nem csoda hát, hogy
a határállomáson kígyózó
sorok várakoztak, hogy 20
schilling lefizetése után felemelkedjen a piros–fehér–zöld
sorompó. Az 1960-as évek
végére az aknamező helyén
jóval humánusabb elektromos
jelzőrendszert telepítettek,
1968-ban pedig feloldották a

határövezetet, és az elválasztó
zóna 2 kilométeres határsávra
olvadt. Az 1970-es években az
új átkelők megnyitása, a meglévők modernizálása, majd a
vízumkényszer megszüntetése is napirendre került. A
hazai vezetés tartózkodó volt,
mondván: a magyarországi infrastruktúra nem felkészült az
utazók fogadására. A valóságban az állambiztonsági szervek
felkészültségével is probléma
volt, de miután Ausztria 3000
millió dolláros hitellel támogatta a magyar turizmus fejlesztését, nem lehetett tovább

2019. május 22.

nemet mondani. Talán különös, de az NDK vezetése már
ekkor komolyan aggódott, és
fontolgatta a Magyarországra
irányuló forgalom korlátozását. A magyar hatóságok megosztották a tapasztalataikat a
Stasi vezetőivel is, akiknek alighanem borsódzott a háta, amikor azt olvasták, hogy a szocialista országokból érkező állampolgárokkal több a baj, mint a
nyugatiakkal.
(Folytatjuk.)

Életkép a Soproni Ünnepi Hetek idejéből, 1963

A Konzervatív Fiatalok Sopronért Mozgalom „Quo vadis, Európa? – család, nemzet, kereszténység jövője
egy újjászülető birodalom
árnyékában” címmel tartott pódiumbeszélgetést
múlt héten a Liszt Ferenc
Kulturális Központ Munkácsy termében. A résztvevőket Lagler András, a mozgalom alapítója köszöntötte. A rendezvényen Pócza
István, az Alapjogokért
Központ vezető elemzője,
Gavra Gábor újságíró, Petrőcz Jordán történész és
Longauer András, Protest
alapító osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.
A város részéről dr. F
 arkas
Ciprián önkormányzati
képviselő, tanácsnok foglalt állást az Európát és Magyarországot érintő aktuális kérdésekről.
A fórumon elhangzott:
azért hívták életre a pódiumbeszélgetést, hogy
azokról a nemzeti sorskérdésekről essen szó kompetens szakemberek segítségével, amelyek ennek a
nemzedéknek ezekben a
napokban nagyon fontosak. Ezek a témakörök: a
család, a nemzet és a kereszténység.
Az eseményen részt vett
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési
képviselője és Péli Nikoletta önkormányzati
képviselő is.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Tüzéremlékmű

Felhívás!

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

környezetszépítési

versenyt
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 Deák tér nyugati oldalán lévő tüzéremlékmű
a szombathelyi születésű Vass Viktor (1873–1955)
szobrászművész alkotása. Az emlékművet többnapos ünnepség keretében
1936. május 31-én, pünkösd vasárnapján avatták
föl. Az ünnepséget tábori
mise előzte meg, amelyet
Hász István tábori püspök
celebrált. Dr. R
 akovszky Tibor országgyűlési képviselő
beszéde után Albrecht királyi herceg mondott ünnepi
beszédet. – A herceg lelkes
szavakban emlékezett meg
a magyar katonákról, akiknek a háború alatt tanúsított
hősiessége még az ellenség
megbecsülését is kicsikarta

– írta helyszíni tudósításában a Friss Újság. A mészkő
posztamens hátsó oldalán a
következő felirat olvasható:

›

Az alkotás 1500 hős soproni tüzérnek állít
emléket FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Várják a soproniakat
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

„Emelte a volt soproni tüzérek bajtársi köre Sopron város és a vármegye közönségének támogatásával 1936.”.

Kismarton önkormányzata és lakói szeretettel várják a soproniakat egy látogatásra.
Az utazás célja egymás jobb megismerése, a személyes kapcsolatok elmélyítése. A
látogatókat június 15-én és 22-én fogadják, az utazást mindenkinek egyénileg kell
megoldani. A program mind a két napon
15 órakor kezdődik a kismartoni városházán, ahol a polgármester köszönti a vendégeket, majd egy körülbelül 1,5 órás városnézést tartanak magyar nyelven. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a soproni Tourinform irodában
lehet (Szent György utca 2., vagy 99/951–
975, sopron@tourinform.hu).

Gigantikus komlórakéta
Európa legnagyobb komlórakétája üzemel a Soproni Sörgyárban. Az eszköz magyar innováció, Kovács Imre fejlesztette, aki
eredeti szakmáját tekintve hajómérnök, de
hosszú ideje foglalkozik gyártástechnológiai megoldásokkal az italipar területén. A
komlórakéta 1800 hektoliter, azaz mintegy 360 ezer korsó sört tud egy fordulóval
hidegkomlózni, mindössze 3–4 óra alatt.
– A komlórakétába külön kerül bele a sör
és külön a komló, majd hosszan cirkuláltatjuk őket, és így érnek össze az ízek –
mondta Kovács Imre. A 124 éves Soproni
Sörgyár nyitva áll az érdeklődők előtt, 14 év
felett csoportosan bárki meglátogathatja.

2019. május 22.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

3

Richly Zsolt díjnyertes, Lutherről szóló alkotásának több, egymásra rakódó rétege van

Generációk kedvelt rajzfilmjei
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folyamatosan új filmeken dolgozik a soproni Richly Zsolt. A filmrendező, grafikus, ha tehetné, még
több időt töltene szülővárosában,
de a munka legtöbbször Budapesten tartja.
Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk (Soproni Téma, Legjobb animációs
film, 2019. május 8.), a soproni
Richly Zsolt filmrendező alkotása, a Luther/ Isten tenyerén?
című film kapta a legjobb animációs filmnek járó díjat az
5. Magyar Filmhéten. A rangos
elismerés kapcsán kereste meg
lapunk a filmest.
– Számomra is meglepetés
volt a díj, így legalább nem izgultam a filmhéten – kezdte
Richly Zsolt. – A Luther/ Isten
tenyerén? igazi mai és modern
alkotás. Mi, a film szerzői úgy

képzeljük, hogy a Luther sorozatnak több, egymásra rakódó
rétege van. A gyerekek a cselekményt figyelik, a nagyobbak iskolai tanulmányaikkal vetik ös�sze a tartalmat, a hittantanárok
akár a bibliai idézeteket is felfedezhetik Lackfi János kitűnő
szövegében.
A filmrendező, grafikus művein – mint például a televízióban vetített A kockásfülű nyúl,
Kíváncsi Fáncsi, illetve a diafilmeken megrajzolt meséken,
mint például A kiskakas gyémánt félkrajcárja vagy a Lúdas
Matyi történetei – generációk

Richly Zsolt legutóbb akkor járt Sopronban, amikor Sulyok Gabriella kiállításán
mondott megnyitóbeszédet FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
nőttek fel. Az alkotások mind
a mai napig kedveltek, és elő
is kerülnek a kisgyermekes
családokban.

– Több meghatározó korszak
volt az életemben, ráadásul
akár egy időben is – folytatta
Richly Zsolt. – Világosan meg

kell fogalmazni a feladatot: régi
mesterünk, Macskássy Gyula
szavaival élve: „Kinek? Mit? Hogyan?”. Más az óvodásoknak ké-

szült sorozatok szerkezete, dramaturgiája, hossza, eszközei (A
kockásfülű nyúl, Kormos István
meséi, fabulák, Heltai Gáspár
mesél), és más az egyéni ötletű,
belső indíttatású feladat, például egy ballada (Molnár Anna,
Kőműves Kelemen.) A műfaji
sajátosság egyik szélső példája
a Háry János daljátékra készült
egészestés filmem. Természetesen ez így sok év távlatából
látszik csak ilyen egyszerűnek. Amikor benne vagyunk a
„gyártásban”, akkor elragadnak
a napi gondok.
Richly Zsolt, ha tehetné, még
több idő szeretne Sopronban
tölteni. – A családi kapcsolódáson túl az utolsó esemény,
amikor otthon jártam, az Sulyok
Gabriella kiállítása volt. A megnyitóbeszédet én mondtam,
mert Gabival valaha egy rajziskolába jártunk. Természetesen
Sopronban... – zárta a rendező.

Richly Zsolt keze munkáját dicsérik a Fázó rókafiak, A fecske meg a szalmaszál, a Kíváncsi Fáncsi, A kockásfülű nyúl, valamint a Luther/ Isten tenyerén? című filmek is

A bajba jutottak segítői

Stroke: életmentő percek

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Május 12-én tartják
világszerte az ápolók nemzetközi napját annak emlékére,
hogy 1820-ban ezen
a napon született Florence Nightingale, a
nővérképzés kiemelkedő alakja.
– A gimnáziumi években még
nem fogalmazódott meg bennem, hogy az egészségügyi
pályát válasszam, de az érettségi
után lehetőséget kaptam, hogy
ebben az irányban tanuljak
tovább – emlékezik vissza Sterlik Krisztina, a Soproni Gyógyközpont Szülészet–Nőgyógyászati Osztályának vezető
ápolója, aki immár 25 éve dolgozik ebben a hivatásban. Mint
mondja, soha nem gondolkozott el komolyan a szakmaváltáson. – Tanulmányaim során
a gyakorlati időszakban az ápolás minden területére betekintést nyertem. Az, hogy a szakterületek közül a szülészetet
választottam, már egy tudatosabb döntés volt, ugyanis a gyakorlatok során ez tetszett meg

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Stroke-ról akkor beszélünk, amikor az agy
egy részének vérellátása megszűnik vagy
vérzés lép fel. Minél korábban megkapja a
beteg a kezelést, annál jobbak az esélyei.

Sterlik Krisztina (j) 25 éve dolgozik ápolóként
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

legjobban. Úgy vélem, ez a kórház „legboldogabb” részlege.
Az ápolók szerepe megkérdőjelezhetetlen az egészségügyben. – Az ápolás egyidős az
emberiséggel, mindig volt és
mindig lesz, függetlenül attól
hogy a Föld melyik pontján és
milyen kultúrában élünk. Feladatunk, hogy a bajba jutott
emberen segítsünk – tette hozzá a vezető ápoló. – Ennek nem
szabad változnia. Ahogy annak
sem, hogy szakmailag felkészültek legyünk. A felgyorsult
világ az egészségügyre is kihat,

fejlődik a technika, nekünk is lépést kell tartani vele, képzéseken részt venni, ami folyamatos kihívást jelent. Ugyanakkor
nemcsak szakmailag, de emberileg is helyt kell állnunk. Florence Nightingale-től, az ápolóképzés reformjának elindítójától származik az idézet, mely
hűen mutatja be a szakmánkat:
Az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván, szellemi
érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg iránt és
szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt.

A szórakoztatás intézményei
Szakmai és tudományos konferenciát tart
lapunk megjelenésnek idején, szerdán
10 órától a Soproni Levéltár. Az előadók a
szórakoztatás régi és új intézményei Sopronban címmel idézik fel azt, hogy milyen
színházi és filmszínházi élet volt a városban a XX. század első felében.

Az előadások érintik a színház jelenét, de
nem feledkeznek meg arról sem, hogy az
1900-as évek elején Sopronban milyen jelentős német nyelvű darabokat mutattak
be. Az egyik téma az, hogy az első világháború frontjain, a harctéren milyen színjátszási lehetőségei voltak a katonáknak.

Stroke akkor alakul ki, amikor
valamely agyterület vérellátása olyan mértékben leromlik, hogy az már az ott lévő
sejtek egy részének pusztulását okozza. Korai kezeléssel csökkenteni lehet az agy
károsodását és a kialakuló
életminőség-romlást.
– Stroke esetében a legnagyobb hangsúly az időben
történő felismerésen van,
ami a beteg környezetében
lévők felelőssége – mondta a
Soproni Témának dr. Molnár
Sándor, a Soproni Gyógyközpont Neurológia és Stroke
Osztály osztályvezető főorvosa. – Érelzáródásos stroke-nál,
amennyiben a beteg a tünetek

megjelenésétől számított 3–6
órán belül megfelelő kezelésben részesül, jó eséllyel nemcsak megmenthető, de a számottevő életminőség-romlásra is kisebb az esélye.
A korai felismeréshez a laikusoknak mindössze három
tünetet kell észrevenniük:
1. ha a beteg szája nem szimmetrikusan mozog, 2. a karjait
nem tudja egyformán emelni, 3. a beszéde elakad, zavaros
lesz, vagy nem tud artikulálni, már gyanakodnunk kell. –
Amennyiben a háromból egy
tünet jelen van, azonnal mentőt kell hívni, mert 72 százalék
a valószínűsége, hogy stroke
áll a háttérben! – tette hozzá

az osztályvezető. – Érelzáródás esetén az a cél, hogy minél előbb feloldjuk vagy eltávolítsuk az eret elzáró vérrög.
Stroke esetén nem szabad várni az ügyeletes orvosra, vagy
arra, hogy hátha jobban lesz a
beteg, azonnal a mentőket kell
hívni, mert minden elvesztegetett percben idegsejtek milliói
pusztulnak el. A tünetek felismerője lehetőleg kísérje a mentőben is a beteget, hiszen fontos információkkal szolgálhat.
A cél, hogy a stroke-beteg
minél hamarabb a kórházba
jusson, ahol megkezdődhet
a terápia. – A stroke-központokban – így Sopronban is – a
mentők már a beszállítás idején tájékoztatják a kórházat,
ha stroke-gyanús beteget hoznak. Gyors tájékozódó vizsgálat, vérvétel és CT következik
– folytatta dr. Molnár Sándor.
– A szervezettségnek köszönhetően a sürgősségi osztályra érkezéstől a gyógyszer beadásáig számított 35–60 perc
alatt meg tudjuk kezdeni a kezelést, amennyiben alkalmas
rá a beteg. Kórházunkban az
úgynevezett trombolízis terápiára, vagyis gyógyszeres
„vérrögoldásra” van lehetőség. Olyan esetekben, amikor
a gyógyszer nem adható be,
vagy várhatóan nem nyitja
meg az eret, azonnal a szombathelyi kórházba szállítjuk a
beteget katéteres beavatkozásra, amennyiben őt az orvos a
nálunk készült CT képeket távolról megtekintve alkalmasnak találja a beavatkozásra.
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RÖVIDEN

Patikakoncert
Idén is megrendezik a hagyományos jótékonysági patikakoncertet az Arany Kígyó Gyógyszertár mediterrán
kertjében (Magyar utca 6.). A program június 5-én, szerdán 18.30-kor emléktábla-avatással kezdődik. A patikaház falán Liszt Ferenc keresztszüleinek, Zambothy Ferencnek és Szalai Juliannának állítanak emléket, ugyanis
ők ebben az épületben laktak. 19 órakor a Kőszegi Vonósok koncertjével folytatódik a program, a műsorban
Liszt, Mozart és Kárpáti Sándor zeneművei csendülnek
fel, a borkóstolóhoz a nedűt a kőszegi Láng pincészet
biztosítja. A koncert bevételét a Soproni Patikamúzeum
támogatására fordítják.

Testvérmegyei látogatás
Sopronba is ellátogatott az a németországi delegáció,
amely a Győr–Moson–Sopron Megyei Önkormányzat
meghívására érkezett megyénkbe. Az Enz járásból, illetve annak legnagyobb városából, Pforzheimből érkezett vendégeket dr. Fodor Tamás fogadta. A polgármester beszélt Sopron történelméről, műemléki kincseiről
és felidézte az idén harminc esztendős páneurópai piknik jelentőségét is. A delegáció nagy érdeklődéssel hallgatta azokkal a nagyszabású fejlesztésekkel kapcsolatos információkat, amelyek jelenleg Sopronban és környékén folynak.

Az önkormányzat megkezdte a Felsőbüki Nagy Pál utca felújítását. A munka várhatóan egy hónapig tart, az
úttest mellett a járda is megújul. A lakók kérésére az érintett szakaszon a fákat is kisebb növésűre cserélik,
ugyanis a jelenlegi fák gyökerei már elérték a pincefalakat és veszélyeztették a házakat.

EZ LESZ…

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

David Attenborough: Klímaváltozás
– a tények

Hagyományőrzők tették rendbe a hősi halált halt pilóta sírját

Az ég önzetlen katonái
PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban a
kecskeméti Az Ég
Katonái Hagyományőrző Egyesület jóvoltából megújult a II. világháborúban hősi halált halt
vitéz nemes Molnár
László (1921–1944)
repülő hadnagy sírja
a sopronbánfalvi hősi
temetőben.
– Nagybátyám sírja 2013 óta a
hozzátartozók és Sopron város
kérelmére a Nemzeti Sírkert
része lett – mesélte dr. Orbay
Lászlóné. – Családunk számára
mindig is fontos volt a sír ápolása és gondozása. Ez év kora
tavaszán felhívott telefonon
Simon Róbert, Az Ég Katonái
Hagyományőrző Egyesület
elnöke, hogy szívesen és örömmel, az egyesület költségére
elvégeznék a síron azokat a javításokat, amelyek aktuálisak. Így
felajánlotta például a légcsavar,
illetve a kőszikla tisztítását,
amely az utolsó, általunk végrehajtott renoválás óta nagyon
is szükségesek volt.
Az engedélyek beszerzését
követően a kecskeméti hagyományőrzők elkezdték a sír
emléken a munkát, amelybe
szakmai tanácsaival bekapcsolódott Léderer Zoltán soproni
kőfaragó is.

Május 22., szerda 19.30, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Kötetlen beszélgetés, a program moderátora: Horváth-Szováti György

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Május 25., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló
Belvárosi séta
Május 26., vasárnap 10.30, Tourinform iroda (Szent
György u. 2.)

Sop-Rock
Május 25. 18 óra, Hangár Music Garden
Az Öröm a Zene! 2019. évi Győr–Moson–Sopron megyei területi döntője

Gyereknap a NépmesePontban
Május 26., vasárnap 14 óra, Liszt-központ
Árnyas mesefa – a soproni színitanodások mesélnek,
élő népzene, társasjáték-kuckó (hagyományos és óriás
társasok), ismerkedés népi motívumainkkal

Orgonavirágzás 2019
Május 26. 18 óra, evangélikus templom
Tavaszi templomi koncertsorozat, a műsoron J. Alain,
H. Berlioz, M. Duruflé, S. Karg-Elert, F. Schmidt művei.
Fellépők: Gacs Zsuzsanna – szoprán, Kocsis Anna –
hegedű, Kuzsner Péter – orgona

Az „Ég katonái” vitéz nemes Molnár László síremléke előtt a bánfalvi hősi
temetőben FOTÓ: AZ ÉG KATONÁI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

– Egy ismerősömtől kaptam
fotót a sírról, mely nagyon megfogott, és ezt követően olvastam
el vitéz nemes Molnár László
hadnagy hősi halálának megrázó történetét. Az egyesületi közgyűlés egyhangúlag megszavazta a síremlék aktuális helyreállításának költségeit, ezt követően
pedig mi megcselekedtük, amit
megkövetelt a haza… – fogalmazott Simon Róbert, aki szolgálati
nyugállományba vonulása előtt
repülőgép-szerelő volt, manapság pedig repülőgépeket állít
helyre, illetve társaival együtt
ápolja elődeink emlékét.
– Ami még hátravan, az a sír
befedése, illetve első lépcsőben

annak földdel való feltöltése lesz,
amit természetesen mi, a család
fogunk elvégeztetni – tette hozzá
dr. Orbay Lászlóné. – Nagyon hálásak vagyunk Simon Róbertnek,

illetve az egyesület minden tagjának az elvégzett önzetlen munkáért, nem utolsó sorban pedig
azért, hogy ápolják nagybátyám emlékét.

VITÉZ NEMES MOLNÁR LÁSZLÓ HADNAGY
A fiatal magyar repülőtiszt-nemzedék egyik legkiválóbb tisztje volt, 25 légi győzelmével az addigi legeredményesebb pilótája a Puma vadászosztálynak. 1944. augusztus 7-én sokszoros amerikai túlerővel vívott légiharcban halt hősi halált.
Zuhanó gépéből még ki tudott ugrani, de amint ejtőernyőjén aláereszkedett, lelőtték, ő pedig a káldi Farkas-erdőbe
esett. Holttestét augusztus 13-án találták meg, másnap több
ezres gyászoló tömeg kísérte utolsó útjára a sopronbánfalvi
hősi temetőben. Három légcsavartollával díszített síremlékét még édesapja, dr. nemes Molnár Gyula ezredes, a kiváló szobrászművész emeltette.

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

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

Társasjátékos este
Május 28., kedd 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Gyere, járj utána, hogy kijutnál-e egy lakatlan szigetről!
Nem elég ételt és italt gyűjtögetni, előfordulhat, hogy
meg kell győznöd a társaidat arról, hogy ne téged szavazzanak ki!

Egészséges életmód
kisgyermekkorban
Május 28. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Az egészséges életmód kialakítás jelentősége kisgyermekkorban címmel dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási dékánhelyettese, intézetigazgatója tart előadást.
Számos publikáció hívja fel a figyelmet a magyarországi felnőtt lakosság nem megfelelő egészségi állapotára, egészségtelen életvitelére. A megelőzést minél korábban kell megkezdeni. Az előadás bemutatja
az egészséges életmód összetevőit, az azt befolyásoló tényezőket.

Kövek – zenés tanjáték
Május 29., szerda 15 óra, Liszt-központ
Lázár Ervin Pilot Projekt

Régi soproni utcák, régi soproni
mesterek
Megtekinthető május 24-ig a bánfalvi fiókkönyvtárban

Szilánkok
Nagy Máté éremművész kiállítása megtekinthető május 30-ig a Torony Galériában. Nyitva tartás: hétfő–
csütörtök: 15–18 óra.
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Szájer József: Szó sem lehet a kerítés lebontásáról!

Megfordul a szél?
HORVÁTH FERENC

– A Fidesz mindaddig kitart az Európai Néppárt
mellett, míg esélyt lát arra, hogy megváltozik a
jelenlegi helyzet, s a bevándorláspárti erők háttérbe szorulnak – jelentette ki dr. Szájer József
a Soproni Témának adott interjúban.
– Képviselő úr, kezdjük a miniszterelnök úr washingtoni
útjával! Itthon és külföldön is
nagy visszhangot váltott ki találkozása, tárgyalása az amerikai elnökkel. Ön miképp értékeli a látogatást?
– Tudom, olvastam és hallottam, hogy voltak, akik megpróbálták kisebbíteni a jelentőségét
és rosszindulatúan beállítani,
de a kétkedőket meggyőzhette
nem más, mint maga Trump elnök. Fontos találkozás volt, mert
megerősítette az amerikai és a
magyar stratégiai kapcsolatokat.
Ismételten kiderült, hogy számos kérdésben – például szövetségi viszony, a keresztény
kultúra védelme vagy a migráció – egyetért a két ország.
– Van annak üzenete, hogy
az uniós választások előtt
találkoztak?
– Természetesen, de erről így
nem is volt szó, Európában is
mindenki tudja, hogy Trump
elnök ellenzi a migrációt. Ők és
mi sem írtuk alá az ENSZ tavaly
elfogadott migrációs csomagját,
és számos más, már említett területen is egyetértünk. Igen, így
is lehet demonstrálni, hogy támogatja a magyar miniszterelnök törekvéseit.
– Térjünk vissza Európába!
Miképp látja, a május 26-ai választásokat követően megváltozik az Európai Parlament,
ezen belül pedig az Európai
Néppárt erőegyensúlya a migrációval kapcsolatban?
– Ma még nyitott a kérdés, de
várakozásaink szerint a jobboldali erők mind az európai parlamentben, mind pedig a néppártban növelik befolyásukat
az uniós választások után. A

jelenlegivel szemben jobboldali vezetésre van szüksége az
uniónak, hogy megváltozzon a
migrációval kapcsolatos álláspont. Ehhez járulhatnak hozzá
a magyar szavazók is, de látnunk
kell, hogy más uniós országokban is egyre többen ismerik fel
a migrációban rejlő veszélyeket,
egyre többen látják józanul a realitásokat. Ebben a folyamatban
Magyarország példamutató szerepet vállalt.
– Kaptunk és kapunk is bírálatokat ezért, ha más köntösbe
Dr. Szájer József: nem engedünk a nyomásnak a
is csomagolva…
magyar emberek védelmében!
– Igen, Magyarországot folyaFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
matosan bírálják mondvacsinált
ürügyekkel. Mi az élet számos
területén új megoldásokat ve- remény, hogy a bevándorláspár- lehetséges, de neveket egyelőre
zettünk be, s ez sokaknak nem ti erők háttérbe szorulnak.
nem mondhatok. Az Európai
tetszik, de a háttérben minden
– A magyar kormány nem Tanács a választásokat követőesetben a migráció áll. Ebben a támogatja Manfred Weber je- en néhány napon belül összeül,
kérdésben azonban sziklaszilár- lölését az Európai Bizottság s meghozza a döntését.
dan kiállunk, és nem engedünk élére. Van új jelölt?
– Amerika és Európa után
a nyomásnak a magyar emberek
– Ismert, hogy a néppárt úgy- egy kis magyarországi pillaérdekében és védelmében, ezért nevezett csúcsjelöltje megsér- natkép. Ön rálát az európai és
aztán például szó
tette Magyar- a hazai folyamatokra is. Van
sem lehet a hatá- „…mindkét válaszországot, ezért vagy lehetséges összefüggés
runkat védő kerímegvontuk tőle az uniós és az októberi önkortás arról is szól,
tés lebontásáról.
támogatásunkat. mányzati választások között?
Az uniós válasz- hogy a stabilitást
A választásokat
– Igen, van, hiszen egyrészt
tás igazi tétje is választják-e az
követően vár- képet kaphatunk május 26-án a
ezzel függ össze: emberek.”
hatóan bonyo- magyar választók álláspontjáról,
elutasítjuk a miglult helyzet ala- véleményéről, de ezen túlmenőDR. SZÁJER JÓZSEF
rációt vagy elfokul majd ki. Arra en is, mert mindkét választás argadjuk, de tudnincs előírás, ról is szól, hogy a stabilitást vánunk kell, csakis az előző eset- hogy mondjuk a csúcsjelöltek lasztják-e az emberek. Ez fontos
ben őrizhetjük meg kultúránkat. közül kell kikerülnie a bizottság nem csupán európai összefügMinden más erről a tőről fakad. elnökének. A jelölés egyébként gésben, hanem itthon, a telepü– Mi történik akkor, ha még- nem a parlament feladata, ha- léseken is. Mert nem mindegy,
sem a bevándorlásellenes erők nem az Európai Tanácsé, tehát hogy milyen képviselőket és polkerekednek felül az Európai a tagállamoké, de a parlament gármestereket választunk. OlyaNéppártban? A Fidesz kilép?
hagyja jóvá minősített többség- nokat, akik a stabilitást, a biz– A Fidesz mindaddig kitart gel (50 százalék, plusz egy sza- tonságot, a biztos jövőt garanaz Európai Néppárt mellett, vazat). Az is elképzelhető, hogy tálhatják, vagy az ellenkezőjét: a
míg esélyt lát arra, hogy meg- a folyamat elhúzódik. Termé- bizonytalanságot, a jövőkép nélváltozik a jelenlegi helyzet, s van szetesen több alkalmas jelölt is küli életet, a kilátástalanságot.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Sűrű napja volt dr. Szájer Józsefnek Sopronban. A sajtóval
való találkozás után részt vett dr. Horváth Zoltán egykori levéltár-igazgató posztumusz könyvbemutatóján (lásd
írásunkat a 7. oldalon), majd a Liszt-központban lakossági
fórumon találkozott az érdeklődő soproniakkal. A téma a
május 26-ai uniós választás volt. A középpontban ezúttal
is a migráció és annak következményei álltak.

NE BÁNTSD A MAGYART!
A közelmúltban jelent meg Szájer József Ne bántsd a magyart! (Gondolatok a bevándorlásról, a Fideszről, Magyarországról, Alaptörvényünkről és Európáról) című könyve, amely
elérhető a könyvesboltokban. A kötetben a szerző 2014–
2018. között született gondolatait osztja meg az olvasóval
a bevándorlásról, a Fideszről, Magyarországról, az Alaptörvényről és Európáról.

A hősökre emlékeztek

A magyar hősökre emlékeztek a bánfalvi hősi
temetőben vasárnap.
Sopron önkormányzata, a Bánfalváért
Baráti Kör Egyesület
és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Soproni Csoportja az
I. világháborús emlékműnél várta a megemlékezőket, itt dr. Nagy
Szabolcs hadtörténész
tartott beszédet. Az önkormányzat nevében
dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Magas
László, Mágel Ágost
és Táp Lászlóné képviselők rótták le kegyeletüket, majd a többi
résztvevő is elhelyezte
az emlékezés virágait.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Vízválasztó
Horváth Ferenc jegyzete
Még néhány nap, és ismét felkeressük
a szavazóköröket, hogy eldöntsük, kik
képviseljék hazánkat az Európai Unió parlamentjében.
Csak emlékeztetőül: 2003 áprilisában népszavazás
döntött csatlakozásunkról (a részvétel 45,62 százalékos volt, és az érvényesen szavazó polgárok több
mint 87 százaléka a belépés mellett foglalt állást.) A
tényleges csatlakozásra 2004. május elsején került sor,
több más országgal együtt. Az első olyan választást,
amelyen mi is részt vehetünk, 2004 júniusában rendezték meg, a követ„Az elmúlt években
kezőt 2009-ben, legsokat változott tehát
utóbb pedig 2014-ben
Európa, és sokak szejárultunk az urnákhoz.
rint rossz irányba tart. Az Európai Unió parlamentje és bizottsáEzt a folyamatot …
ga tehát ötévente újul
lehet(ne) és kell(ene)
megállítani szavazata- meg. Az elemzők és a
közvélemény-kutatók
inkkal május 26-án.”
talán nem tévednek nagyon, amikor az idei voksoláson Európa-szerte (így
Magyarországon is) magas részvételre számítanak. A
korábbi választások, ha nem is fulladtak érdektelenségbe, de nem nagyon izgatták az embereket. Az elmúlt öt évben azonban valami (nagyon) megváltozott,
és egyszerre sokan érzik úgy, szükség van a szavazatukra, hogy Európa, ez a büszke kontinens visszataláljon a helyes útra. Mert mi is történt?
A vízválasztó a 2015-ös esztendő volt, amikor a migránsok elárasztották Európát. Azóta jórészt e kérdés
körül forog az uniós közélet. Európa kettészakadt: a
migrációt támogatókra (közéjük tartozik az unió jelenlegi vezetése és – leegyszerűsítve – a balliberális oldal), valamint az ellenzőkre. Ez utóbbi oldal példamutató vezetője Magyarország, de ide sorolható
Olaszország, a visegrádi országok és részben Ausztria is, valamint azok az emberek Európa országaiban
(egyre többen vannak a kutatások szerint), akik felismerték már, hogy mit is jelent jövőnkre – kultúránkra, szociális rendszerünkre, biztonságunkra, a zsidó–
keresztény gyökereinkre – nézve a mértéktelen és ellenőrizetlen migráció. (És itt fontos ismét leszögezni:
nem a valódi menekültekről van szó, akik a menekültügyi eljárásoknak megfelelően, legálisan nyújtják be
kérelmeiket az adott országban, hanem azokról, akik
tömegesen, illegális úton, akár erőszakosan is szeretnének bejutni az unió területére, hogy élvezzék az itteni gazdasági és szociális előnyöket.)
Az elmúlt években sokat változott tehát Európa, és
sokak szerint rossz irányba tart. Ezt a folyamatot,
ezt a negatív tendenciát lehet(ne) és kell(ene) megállítani szavazatainkkal május 26-án. Természetesen
mindenki a saját lelkiismerete szerint voksol majd,
de előtte érdemes elgondolkodni, hogy melyik párt
képviselőjelöltjei képviselik a többség véleményét, kik
képviselhetik majd Brüsszelben és Strasbourgban a
magyar emberek érdekeit. A választással erős üzenetet küldhetünk az unió központjába, hogy a magyarok változást szeretnének, hogy egy másfajta gondolkodásmódra és új vezetőkre van szükség, nemcsak mi, hanem egész Európa érdekében.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)

105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség 
107 • 311-234
Általános segélyhívó 
112
Előfizetői tudakozó 11818
Belföldi tudakozó 11800
Orvosi ügyelet312-010
Soproni Gyógyközpont központi
szám514-200
Soproni Gyógyközpont
előjegyzés 
514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal
 06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám
514-500
Ingyenes zöldszám üzenetrögzítő
06-80/514-600
Közútkezelés 
515-123
Soproni Szociális Intézmény
506-400

Gyermekjóléti szolgálat
524-361
Támogató szolgálat
06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat

524-361
Családok Átmeneti Otthona
524-362
Pártfogó felügyelet  508-126

508-395 • 508-392
Caritas lelkisegély-szolgálat
06-80/505-678
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub 188
Áramszolgáltató
06-80/533-533
Vízszolgáltató 
519-100
Gázszolgáltató
06-80/440-141
MÁV
06-40/49-49o-49
GYSEV
577-212
Kisalföld Volán
313-130
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Az esőt követő meleget szeretik legjobban a rovarok

Irtják a szúnyogokat

Sopronban, illetve a Fertő tó térségében az
elmúlt napokban elkezdődött a szúnyogok
biológiai módszerrel történő gyérítése. Azonban ez a módszer sem váltja ki – a légi úton
történő – kémiai beavatkozást.
Az országban elsők között városunkban és a Fertő tavi nádasban kezdték meg a szakemberek a szúnyoglárvák biológiai
úton történő gyérítését. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
a nagyobb területek felett repülővel, illetve autóval juttatták
ki a szert. A nehezen megközelíthető helyeken pedig kézi
erővel, permetezővel védekeztek. Az eljárás során egy baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak

a vízbe. Ez a természetben is
előforduló talajlakó baktérium
egy olyan méreganyagot termel,
amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, minden más
élőlényre teljesen ártalmatlan.
A munkát idén is az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) felügyeli és szervezi.
– Sopron környékén, a Fertő
tónál első körben mintegy kétszáz hektárnyi területet érintett
a védekezés – mondta a Soproni
Témának Mukics Dániel tűzoltó

őrnagy, az OKF megbízott szóvivője. – A munkában részt vevő
szakemberek rendkívül jó helyismerettel rendelkeznek. Rendszeresen felkeresik és méréseket
végeznek azokon a vizes, vize
nyős helyeken, ahol a tapasztalatok szerint a szúnyogok nagy
számban előfordulhatnak. Az
adatokat folyamatosan elemzik,
és szükség esetén folytatható a
védekezés.
A szóvivő felhívta a figyelmet: a mostani esős időjárást
követően a kertekben minden
edényben, lavórban, vödörben
és kaspóban összegyűlik an�nyi víz, amennyiben már szaporodni tudnak a szúnyogok.
Ha nincs szükségünk a vízre,
öntsük ki, ha pedig igen, fedjük le. Ezzel nagymértékben
hozzájárulunk a szúnyogirtás

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Fél a szúnyogoktól?
NÉMETHNÉ FÜLEKI
ALEXANDRA:
Tavaly a kislányomat annyira megcsípte egy szúnyog,
hogy bedagadt a keze. Emiatt orvoshoz kellett fordulnunk, aki gyógyszert és krémet írt fel rá.

KOVÁCS ISTVÁN:
Mint mindenki, én sem
szeretem, ha megcsípnek
a szúnyogok, vajon milyen
betegséget, fertőzést terjeszthetnek ezek a rovarok?
Már csak emiatt is tartok tőlük, nem beszélve a folyamatos viszketésről.

A nagyobb területek felett repülővel juttatták ki a szúnyogirtó szert FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

2019. május 22.

sikeréhez. Egy vödörben ugyanis több ezer lárva is kifejlődhet.
A szúnyogok jelentős része magántelkeken fejlődik, oda pedig
a központi szúnyoggyérítés során végzett biológiai kezelés
nem jut el. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos a lakosság együttműködése.
– A biológiai módszer nem
váltja ki a kémiai gyérítést, de
fokozza annak az eredményességét – tette hozzá Mukics Dániel. –Azt, hogy az adott térségben, így Sopronban és a Fertő
tónál mikor száll fel a repülő,
a szúnyogok száma határozza meg. Minden a központi
gyérítés keretében történik,
ám az egyes önkormányzatok
dönthetnek úgy is, hogy saját
költségükből külön irtást rendelnek meg.

MAJORNÉ LEHOZKY ÉVA:
Idén szerencsére még nem
találkoztam szúnyogokkal.
Azt jó dolognak tartom,
hogy a biológiai védekezéssel csak ezeket a rovarokat
pusztítják el, a természetben
pedig a madarak, az állatok
eledeleivé válnak.

SZILÁDI NORBERT:
Ha a családdal közösen kint
vagyunk a szabadban, illetve a vízparton, akkor szinte mindig csak engem „találnak meg” a szúnyogok.
Persze bosszantó, ha azt
érzem, hogy csak engem
csípnek meg.

Jön a parlagfűszezon

Faültetés az emlékévben
A gazdálkodóknak továbbra is kiemelt gondot kell fordítani a gyomirtásra
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MADARÁSZ RÉKA

A föld- és ingatlantulajdonosoknak minél előbb
fel kell készülni a védekezésre, ha nem akarnak súlyos összegeket fizetni a parlagfű miatt.
Tavaly összesen 8,1 millió forint növényvédelmi
bírságot szabtak ki a megyénkben.
Tavaly a nyár végi esős időjárás
miatt az egész megyében, így
Sopronban és környékén is az
átlagosnál nagyobb volt a parlagfűvel fertőzöttség. Szemerits
Attilától, a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal
főosztályvezetőjétől megtudtuk: 2018-ban a megyében külterületen 185 hektáron volt erős
a parlagfű-fertőzöttség. A szak
ügyintézők 87 helyszíni jegyzőkönyvet vettek fel, a növényvédelmi bírság összege átlagosan
50–150 ezer forint között mozgott, a legsúlyosabb 870 ezer
forint volt.

– A legfontosabb változás a
tavalyi évhez képest, hogy akár
már június elején eljárást indíthatnak a fertőzött földterületek
tulajdonosai ellen – hangsúlyozta a megyei kormányhivatal
főosztályvezetője. – Korábban
a földhasználó köteles volt az
adott év június 30-ig az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának a kialakulását megakadályozni, ezt követően pedig ezt az
állapotot a vegetációs időszakban folyamatosan fenntartani.
Az idei évtől a védekezést nem
kötik dátumhoz, tehát ha előbbre tart a parlagfű fejlődése, akár

már előbb is elindulhatnak a
felderítések.
A parlagfű-mentesítési program mintegy húszéves Magyarországon. A tavalyi év kivételével javuló tendencia figyelhető
meg. A gazdálkodóknak továbbra is kiemelt gondot kell fordítani a napraforgó és a szója
gyomirtására, valamint az aratást követően a tarlókezelési és
-ápolási munkákra, ugyanis az
elmúlt években a legnagyobb
fertőzést pont ezeken a területeken tapasztalták.
– Folytatni kívánjuk a rendkívül hatékony helikopteres légi
felderítést, mivel ezzel a módszerrel akár két–három nap alatt
az egész megye feltérképezhető
– zárta Szemerits Attila. – A belterületek tulajdonosai számára
pedig azt javaslom: a leghatékonyabb védekezés, ha a parlagfüvet még a virágzás előtt gyökerestől eltávolítják a talajból.

A Soproni Városszépítő Egyesület megalakulásának 150. évfordulója alkalmából fákat ültettek el a madarak és fák emlékerdőben. Az eseményen
részt vett a Trefort téri és a Cseresznye sori óvodák egy-egy csoportja is. A
kisgyerekek nagy örömmel segítettek a felnőtteknek. Józan Tibor lapunknak elmondta, az ültetés mellett megemlékeztek Muck Endréről, aki mindent megtett azért, hogy az erdő üdülésre is szolgáljon. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Színpompás orchideák
Virágoznak az orchideák Sopron környékén. A Szárhalmi-erdő kifejezetten gazdag orchideákban, vannak
közöttük nagyon ritka fajok is, mint
például a papucskosbor, ami gyakorlatilag kipusztulással fenyegetett. A
soproni erdőben megtalálható még
például a nagyméretű bíboros kosbor, mely 40–50 évig is él. Aki szemfüles, sömörös kosborral vagy vitézkosborral is találkozhat. Világszerte
25 ezerre tehető az orchideafajok
száma, ebből Magyarországon alig
több mint 100 fajta él. Hazánkban
minden orchidea védett vagy fokozottan védett. FOTÓ: RIBA SZABOLCS

2019. május 22.
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Az egyedi látásmódtól válnak izgalmassá a képek

Derű a kolostorban

Élénk érdeklődés mellett mutatták be Horváth Zoltán könyvét a városháza
dísztermében FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
Bemutatták dr. Horváth Zoltán
hajdani levéltárigazgató A dualizmus kori Sopron gazdasági
élete a vagyonos polgárság családtörténetének tükrében címet
viselő posztumusz kötetét.
– Zoli bácsi mindent megtett
azért, hogy diákkorunkban az
ő levéltári stúdiumain ne csak
Sopronnak az ismeretét sajátítsuk el, hanem annak szeretetét
is – mondta a könyvbemutatón

dr. Szájer József európai parlamenti képviselő. Dr. Simon István alpolgármester köszöntő
szavaiban azt emelte ki, hogy
Horváth Zoltán ebben a munkájában Sopron város lelkének,
a hely szellemének megfoghatatlan titkát családtörténeteken
keresztül tárja elénk.
– Nagyon fontos a műben
a több mint ötszáz soproni
polgári család rokonsági és

felekezeti kapcsolatainak összevetése – mondta méltatásában
dr. Horváth Zita felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár.
Dr. Dominkovits Péter, a Soproni Levéltár igazgatója azt emelte ki, hogy ehhez a könyvéhez
dr. Horváth Zoltán nemcsak a levéltár anyagát használta föl, hanem személyesen is felkeresett
még élő családtagokat, kért tőlük dokumentumokat, fotókat.

Hipságh Gyöngyi, Baán Katalin és Sass László a kiállítás megnyitóján
FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND

KÖVES ANDREA

„Lásd, mit meg kell látnod” – címmel nyílt hétvégén kiállítása a sopronbánfalvi kolostorban Hipságh
Gyöngyi fotóművésznek. A Soproni
Fotóklub elnökének ez a 25. önálló tárlata.
– Jó érzés így végignézni a
választott fotóimon, mert a
kolostor különös kisugárzása,
inspiráló szelleme hozzáad a
képekhez – mondta a fotóművész. – Nagyon-nagyon szeretem a portrékat, ez ebből a kiállításból is kiderül, ám mivel ez
egy jubileumi tárlat, így más
jellegű munkáimból is nyújtok
egy kis ízelítőt. A tárlat címét
azért választottam, mert hiszek
abban, hogy alapvetően mindenkinek más a látásmódja, egy

fotósnak pedig mindig egyedi,
ettől válnak izgalmassá a képei.
Sopron város nevében Sass
László, a kulturális és oktatási
bizottság elnöke köszöntötte a
fotóművészt és a vendégeket.
Beszédében kiemelte: örömmel látja, hogy a fotóművészet az utóbbi években kezdi
elnyerni azt a rangot, amelyet
megérdemel. Ennek a művészeti ágnak jeles képviselője Hipságh Gyöngyi. A tárlatot Baán
Katalin fotóművész nyitotta

meg, aki Ceglédről érkezett
Sopronba. Mint mondta: a lelki
társához mindig szívesen jön,
hiszen Hipságh Gyöngyivel
egykoron egy művésztáborban ismerték meg egymást, a
találkozásból pedig barátság és
sok-sok inspiráló közös fotózás
lett. Meglátása szerint a kiállítás képeit végignézve egy szó
minden alkotást jellemez, ez
pedig a derű. Az a derűs látásmód, amely az életben az egyik
legnagyobb adomány, ami a nehéz helyzetekben is segít kiutat
találni. Ezzel a derűvel töltekezhetnek a tárlat látogatói.
A kiállítás fényét emelte Sárközi Gábor gordonművész játéka. Hipságh Gyöngyi tárlata
június 18-ig tekinthető meg a
bánfalvi kolostorban naponta
10 és 18 óra között.

Bor- és babfesztivál

Kórházvonat a Don-kanyarban

A balfi részönkormányzat idén is bor- és babfesztiválra várta a helyieket
és a településre látogatókat szombaton. A balfiak által készült ételek
gyorsan fogytak, a becsületkasszába befolyt pénzt a részönkormányzat
az óvodának és az iskolának ajánlotta fel. A babos ételek külön versenyen
vettek részt: Kassai Gyuláné babos káposztája vitte el a pálmát.

A GYIK Rendezvényházba érkezik Reményi József: Kórházvonattal a Don-kanyarban című kiállítása. Reményi József a II. világháborúban a Don-kanyarban harcoló
2. Magyar Hadsereg kórházvonatán szolgált. A hadnagy a II. világháború idején 17
alkalommal járta meg a keleti frontot. Útjai

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

során naplót vezetett, és rengeteg fényképet
készített. A Reményi József képeiből összeállított tárlat emléket állít a vonaton szolgált
egészségügyi dolgozóknak, akik emberségükkel mutattak példát, amikor a megmaradt élelmiszert az éhező lakosságnak adták. A megnyitót pénteken 17 órakor tartják.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Kerékpáros sikerek
Elmú lt évi megalakulásuk
után a Semprónia Kerékpár
Egyesü let versenyzői is kezdenek jó eredményekkel hozzájárulni a város sportsikereihez. Legutóbb Balatonszőlősön
rendezték a Nagygelle Kupát,
ahonnan már értékes helyezésekkel tértek haza. A százfős
mezőnyben a 80 kilométeres
távon az abszolút s egyben a
felnőtt első helyet Keller István
szerezte meg. Az ifjúságiak
között ifj. Vági Sándor szintén
a dobogó legfelső fokára állhatott. A nehéz terepen rendezett verseny után sokan
gratuláltak a soproniaknak,
hiszen alig egyéves működésük
során versenyzőik eredményei

egyre jobban közelítenek az
élmezőnyhöz.
(Soproni Hírlap)

1969
Háromezer diák
Sopronban találkozik
Néhány nap még és megindul a
diákok áradata négy megyéből
Sopronba. A két évvel ezelőtti
jó tapasztalatok alapján a KISZ
Központi Bizottsága újra a soproniakat bízta meg az Országos
Diáknapok szervezésével. Egy
évvel ezelőtt alakult meg a
rendezőbizottság, melynek titkára dr. Hiller István, az egyetem könyvtárának igazgatója.
A soproniakkal együtt háromezer diák találkozik Sopronban.
Természetesen legtöbben Győr–
Sopron megyéből érkeznek, míg

Fejér megyéből 474, Vas megyéből 429, Komárom megyéből
pedig 320 diák vesz részt a rendezvényeken. Szerdán délután
nyílik meg a zsűrizett fotó- és
képzőművészeti kiállítás a
József Attila Gimnáziumban.
Ezen a napon este fél 9-kor indul
a fáklyás felvonulás a Május 1.
térről. A diáknapok ünnepélyes megnyitása este 9 órakor
kezdődik a Beloiannisz téren.
Harsonák jelzik majd az ünnepség kezdetét, majd a Himnusz
hangjai után dr. Erdély Sándor,
a Soproni Városi Tanács vb-elnöke mond megnyitó beszédet.
Kollégiumokban, a kempingben és a SZOT még átalakítás
alatt álló épületeiben helyezik
el a diákokat.
(Kisalföld)

1919
Nívós mérkőzésre
van kilátás
A Soproni Football- és Athletikai
Club vasárnap látja vendégül a Szombathelyi Kerékpár
Egyesületet, mely nem régen
alakult meg, melynek labdarúgócsapata máris kitűnő formát
mutat, így szép, nívós mérkőzésre van kilátás. Előmérkőzésre
a SFAC I/b csapata hívta ki a
soproni diákok válogatott csapatát. A szombathelyiek ellen
így áll fel a SFAC: Szemző –
Singer, Mansky – Kiss I, Braun,
Leimeister – Fleischer, Kerpel,
Staruss, Kiss II – Nitsch, Tart,
Schiller.
(Soproni Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Lezárult
a gyorstalpaló
Megtartották az utolsó Soproni gyorstalpaló
című városismereti sétát a hétvégén. Még tavaly szeptemberben indította el a Pro Kultúra
azokat a vasárnap délutáni városjáró–városismereti sétákat, melyek célja Sopron megszerettetése, megismertetése volt.
Az utolsó séta a városháza dísztermében végződött, ahol Nemes András művészettörténész
ismertette az épület történetét, majd dr. Fodor
Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket, melyet követően mindenki elismerő oklevelet vehetett át. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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„Fejlődött a játékom az idei szezonban is, sikerült előrelépnem”

Dubei az Eb-re készül
aztán elutaztunk a válogatotthoz – tette hozzá a Sopron
Basket kiválósága. – Ez új impulzust ad számomra, nagyon
koncentrált és elszánt vagyok.
Óriási eredmény, hogy ismét
Európa-bajnokságon szerepelhet a magyar csapat, most elsősorban a csoportmeccsekre koncentrálunk. Nem lesz egyszerű,
de véleményem szerint bármelyik ellenfelünket legyőzhetjük
a csoportunkban. Magam is kíváncsian várom, meddig jut
a válogatott, egy biztos: mindent megteszünk majd a sikeres szereplésért.

Dubei Debóra a Sopron Basket idei sikercsapatának alapembere volt, most
pedig a válogatottal készül az Európa-bajnokságra FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
RÁZÓ LÁSZLÓ

A Sopron Basket idei sikercsapatának egyik alapembere, Dubei
Debóra nem sokat pihent a
fárasztó szezon után. A fiatal játékos már csatlakozott az Európa-bajnokságra
készülő válogatott keretéhez.
Dubei Debóra szerint is fantasztikus idényt zárt a csapat, bár az
Euroligában nem úgy indult a
szezon, ahogy szerették volna,
de ezt később javították. A hazai

sorozatokról pedig mindent
elmond, hogy veretlenül szerepelt az együttes.
– Fiatal játékosként igyekeztem kihasználni minden egyes

percet, amelyet a pályán tölthettem – mondta a kosárlabdázó.
– Fejlődött a játékom az idei
szezonban is, ez kívülről nem
annyira látványos, de én érzem
magamon, hogy sikerült előre
lépnem. Óriási munkát végeztünk a csapattal, ez pedig meghozta az eredményét.
A 21 éves játékos mindössze
egy hetet pihent, majd csatlakozott a válogatotthoz.
– Néhány napunk volt arra,
hogy fújjunk egyet, mentálisan,
fizikailag kicsit feltöltődjünk,

BRENNBERGBÁNYAI
GYERMEKNAP

SOPRONIAK A KERETBEN:
Kijelölte a nyári Európa-bajnokságra készülő bő, 18 fős
keretét Székely Norbert, a
magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya. A csapatban Dubei
Debóra mellett a Sopron
Basket két játékosa: Határ
Bernadett és Yvonne Turner is helyet kapott. A kontinensbajnokságot – amely
június 27-én kezdődik és július 7-ig tart – Lettország,
valamint Szerbia közösen
rendezi. A magyar válogatott a C csoportban Törökország, Olaszország és
Szlovénia ellen lép pályára
a szerbiai Nisben. A magyarok első mérkőzésüket június 27-én 16 órától játsszák
Szlovénia ellen.

2019. május 22.

Labdarúgás
PÁDER VILMOS

A bajnokság finiséhez érkeztek városunk labdarúgócsapatai, sőt az SC Sopron
NB II-es női együttese már befejezte
a szezont.
Női NB II.
Horváth Gábor vezetőedző
asszonyai és lányai derekasan
helytálltak a bajnokságon. A
Mol Vidi mögött az előkelő 2.
helyet szerezte meg az NB II-es
bajnokságban az SC Sopron női
csapata. Dicséret illeti az egyesület vezetését, a szakmai stábot és a játékosokat egyaránt.
Jó szereplésükkel öregbítették
Sopron hírnevét.

Megyei I. osztályú
bajnokság
Gönyű – SC Sopron: 1–2
Az SC Sopronnál folyó munka
eredménye a felnőtt csapat
kitűnő szereplése. Két fordulóval a bajnokság befejezése előtt
már biztos bronzérmesként
érkeztek Honyákék a Gönyű
SC elleni találkozóra, és olyan
kiváló teljesítményt nyújtottak,
hogy jó volt nézni játékukat. Az
első félidőben mindkét együttes
a focival foglalkozott, a játékosok nagy kedvvel küzdöttek. A
Sopron jókor rúgta a gólokat, az
elsőt a mérkőzés elején, majd a
másodikat a félidő befejezése
előtt. A második játékrész első
fele felejthető volt, de a hajrára

megint odatették magukat
Galambosék. Ágoston Zsolt, a
csapat edzője elégedetten nyilatkozott a mérkőzés végén:
– Szuper körülmények között
változatos, jó mérkőzést játszottunk. Úgy érzem, megérdemelten győztünk.
SFAC – Nyúl SC: 2–8
A bajnokság végére elfáradtak az
Anger réti fiúk, de ezen a találkozón is becsülettel küzdöttek,
rúgtak két gólt, de ez kevés volt a
jobb eredmény eléréséhez.

Megyei öregfiúkbajnokság
Beled – SC Sopron: 1–5
A soproni szív és a labdarúgás
iránti alázat átsegítette a holtponton a játékosokat. Huszáros
hajrát bemutatva Tikosi (2) és
Keszeg (3) góljával 5–1 arányban
győztek Beleden az öregfiúk. A
dobogós helyért vívott harcban
szombaton a városi stadionban
– a felnőtt találkozó után – le kell
győzni a vetélytárs Rábatamási
együttesét.

Megyei III. osztályú
bajnokság
SVSE – Répcevis: 17–1
Az SVSE játékosai nagyon akarták a sikert, egy percig nem
álltak le, bajnokhoz méltó jó
játékuk eredménye a fölényes
győzelem. Mozsolits Jenő a mérkőzés után így nyilatkozott: – Az
egyik célt teljesítettük, jöhet a
következő. A soproni labdarúgás
ha mélyről is, de ismét elindult
felfelé, a focit szerető soproniak
nagy örömére.

Vereség a nyolc között

2019. május 26. vasárnap
Brennbergbánya, Szent Borbála tér
9:30
11:00
11:30
14:00
15:00
16:00

A rendezvényt megnyitja:
Táp Lászlóné - Részönkormányzat elnöke
Brennbergi gyerekek műsora
Marimba muzsika - Stöckert Ádám
Die Lustige Familie - vidám zenés műsor
Dudora együttes koncertje
Süli Attila terelőkutya bemutatója
„Vásártér” - Kovács Géza bábszínháza
A Körmend elleni első mérkőzésen 104–72-re kikapott az SKC
FOTÓ: MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

17:00

MUNKATÁRSUNKTÓL

A kosárlabdaévad vége felé közeledve egyre
inkább formába lendült a Sopron KC. A csapat a zalaegerszegi bravúrjának köszönhetően bekerült a legjobb nyolc közé, és az
alapszakaszgyőztes Körmenddel játszik.

100 Folk Celsius
koncert

Szabadtéri játékok, ugrálóvár,
arcfestés, kézműves kuckó
A belépés díjtalan!
A rendezvény szervezője: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Együttműködő partner: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
valamint a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes,
Görbehalom Településrészi Önkormányzata

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A bajnoki középszakaszban
végig jó formát mutatott az
SKC, a Sabáli tanítványok az
utolsó fordulóig esélyesek voltak a rájátszásba kerülésre. Zalaegerszegen játszotta zárómec�csét a soproni együttes, amely
rögtön a találkozó elején elhúzott. Supola, Lemar, Gordon
és Warner is jó formát mutatott, nagyszünetben 17 ponttal
vezetett a Sopron KC. Szünet
után feljött a ZTE, de a megfelelő pillanatokban mindig volt

soproni játékos, aki pontosan
célzott, a végeredmény 80–89
lett. Ezzel eldőlt, hogy az 1–8.
helyért folytatott rájátszásban
szerepelhet a csapat, ellenfele
pedig a bajnoki alapszakasz
győztese, az Egis Körmend lesz.
Hétvégén lejátszották az
első meccset, amelyen a kiváló
erőkből álló vasi csapat magabiztosan győzött. Két negyeden
keresztül jól tartotta magát az
SKC, a végére azonban száz
pont fölé jutott a Körmend,

amelynek játékosai kiemelkedő
dobóformát mutattak: 16 hárompontost szereztek a mec�csen. A végeredmény: Egis Körmend – Sopron KC: 104–72.
– Zalaegerszegen a szünetig
szerzett több mint ötven pont
meghatározónak bizonyult
– mondta Sabáli Balázs vezetőedző. – Körmenden mintha
megijedtünk volna a lehetőségtől, így a hazaiak megérdemelten nyertek. Keményebben
kell védekeznünk, szeretnénk
komoly erőfeszítésre kényszeríteni az alapszakaszgyőztes
ellenfelünket.
Az SKC – Egis Körmend párharc második, soproni mec�cse lapzártánk után ért véget. A harmadik összecsapást
pénteken 18 órától rendezik
Körmenden.

2019. május 22.

›

LELÁTÓ

Tenisz
Május 24–26.,
péntek–vasárnap
15 óra, Hotel Sopron
VÁKO páros férfi
teniszverseny

Futás
Május 25., szombat
10 óra, Hotel Szieszta
– Soproni Parkerdő
II. Lövérek Futás

Labdarúgás
Május 25., szombat
16 óra, városi stadion
SC Sopron –
LOLAND Nyúl SC

Kispályás foci
Május 27., 29., hétfő,
szerda 18 óra, Halász
Miklós Sporttelep,
tóparti sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

Kihívás napja
Május 29., szerda
9 óra, Várkerület

Bajnok
Tigrisek
Megvédte címét a Soproni Tigrisek kerekesszékes
kosárlabdacsapata, miután
a DVTK-t is legyőzte. Magyar András tanítványai a
Magyar Kupa után megnyerték a bajnokságot is.

Sport

www.sopronitema.hu
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Családi programokat is tartottak a jubileumi rendezvényen

Mozgással ünnepeltek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén ünnepli fennállása 10 éves jubileumát a Let’s move
team Sportegyesület.
A kerek évforduló alkalmából
különböző programokkal várták az egyesülethez tartozó fiatalabb és felnőtt korosztályt. – A
6–12 éves gyerekeknek általános
utánpótlásképzés keretében fejlesztjük a mozgását – mondta az
egyesület szakmai vezetője, Kis
László. – Így, ha a későbbiekben
bármilyen sportággal komolyabban akarnak foglalkozni,
meglesznek a megfelelő alapjaik. A gyerekek tesztfeladatsor
keretében adtak számot tudásukról a sopronkőhidai sportpályán. A felnőtt sportolóinkat jól megdolgoztattuk: cross
feladatokat kaptak, például
négyütemű fekvőtámasz, húzódzkodás, traktorkerék-forgatás,
majd a pályától felfutottak a
Kecske-kilátóig. A 3,8 kilométeres távot többször is teljesíthették a futók. A mozgás mellett
családi programokat is tartottak a jubileumi rendezvényen:
ugrálóvár és közös gulyásfőzés
várta a kicsiket és a nagyokat.

A gyerekek tesztfeladatsor keretében adtak számot tudásukról a sopronkőhidai sportpályán
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Harcművészet Nagyszabású budógála
és küzdősport
Hétvégén ismét nagyszabású küzdősport rendezvény helyszíne volt városunk: a X. BUDO Gálának a Novomatic-aréna
adott otthont. Mint azt Juhász Csaba szervező, a Zanshin
Aikido Egyesület elnöke elmondta: 14 egyesület több mint
négyszáz versenyzővel vett részt a bemutatón. A népszerű és nagyközönség számára is ismert küzdősportok, mint
a judo, a karate vagy az aikido komoly hangsúlyt kaptak a
rendezvényen. Emellett kevésbé ismert harcművészeti formák, mint például a jodo, az aido, a grappling, vagy a capoeira is szerepeltek a műsorszámok között.

– Elsősorban Sopron és környékén működő egyesületek
vettek részt a gálán, minden sportszervezetnek és sportolónak ezúton is szeretnék köszönetet mondani – mondta
Juhász Csaba. –A mai világban, amikor a fiatalok a számítógép és a telefon bűvöletében élnek, nagy szükség van
olyan bemutatókra, ahol testközelből láthatják ezeknek a
csodálatos harcművészeteknek az elemeit. Biztos vagyok
benne, hogy a küzdősport varázsa nagyon sok nézőt megérintett, reméljük, hogy rövidesen valamelyik egyesületben
láthatjuk viszont a mostani érdeklődőket.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Újteleki utca 10. I. em. 7. szám
alatti 96 m2 alapterületű lakás

Megyei
kosárlabda

Az ingatlan megtekinthető: 2019. június 14. (péntek) 9.00
A licitidőpontja: 2019. június 25. (kedd) 8.30
(induló licitár: 22.187.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 6.
szám alatti 66 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. június 14. (péntek) 9.30
A licit időpontja: 2019. június 25. (kedd) 9.30
(induló licitár: 10.458.000 Ft)

Eredmények
PÁDER VILMOS

Városunkban hétéves múltra
tekint vissza a Krav Maga SC
Sopron. Az egyesület elnöke,
Gőgh Zoltán sokat fáradozik
azon, hogy minél többen elsajátítsák az önvédelem fortélyait. A krav maga héber eredetű kifejezés, jelentése közelharc. Lichtenfeld Imre emigráns
az 1940-es években fejlesztette
ki az alapjait és Izraelből indult
el hódító útjára. A krav maga a
harcművészet és a küzdősport
olyan stílusait használja, amelyet könnyen meg lehet tanulni,
továbbá fizikai és mentális fejlesztéseket is tartalmaz. A klub

az önvédelem oktatásán kívül
fontosnak tartja az egészséges életmód előremozdítását,
a jellem- és a közösségformálást. A krav maga alapfilozófiája,
hogy kerülni kell a bajt, továbbá
alázatra, tisztességre tanít. A
„kiképzés” csoportokban történik, kicsik és nagyok gyakorolnak együtt nagyon szigorú szabályok alapján. A foglalkozások
7 éves kortól kezdődnek, felső
korhatár nincs. Az egyesület
az oktatáson és a képzésen túl
minden évben jótékonykodik,
hátrányos helyzetű fiatalokat
segít, ingyen képzéseket, bemutatókat tart, családi egészségnapokat támogat.

Május 6.
Május 14.
Május 15.
Május 19.

Barátok
All Star Bowling
Roth
Ph. D.

MS Club
Devils
Tigrisek
ETIK Nyílászárók

45–36
64–41
49–61
36–73

Program
Május 22. 20.40
Május 23. 19.15
Május 20. 20.40
Május 27. 19.30

Mérkőzés a 7. helyért
Aréna
Roth
Mérkőzés az 5. helyért
BECSA ETIK Nyílászárók
Mérkőzés a 3. helyért
Aréna
MS Club
Mérkőzés az 1. helyért
Aréna
All Star Bowling

Ph. D.
Tigrisek
Devils
Barátok

A soproni csoport első két helyezettje
a győri csoport első két helyezettjével játszik
a megye bajnoka címért június 2-án Győrben

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 12. fszt. 1.
szám alatti 52 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2019. június 14. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2019. június 25. (kedd) 10.30
(induló licitár: 12.340.000 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–566-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-es telefonszámon, illetve a
takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.
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A Széchenyi végzőse molekuláris bionika szakra készül

Csilla, a nívódíjas
Ki mit tud?
a GYIK-ban
Újabb értékteremtő program került fel a GYIK Rendezvényház palettájára:
idén először rendezik meg
ezen a helyszínen a városi Ki mit tud?-ot. A tehetségkutató vetélkedőn 1–8.
osztályosok indulhatnak.
– Az elmúlt hét évben hagyománnyá vált, hogy
évente egyszer tehetségkutató vetélkedőt szervezünk a középiskolás korosztálynak Soproni Ifjúsági
Pódium (SIP) néven – tudtuk meg Orbán Júlia intézményvezetőtől. – Idén
először az általános iskolások is lehetőséget kapnak
a tehetségük megcsillogtatására: megújult környezetben várjuk a vállalkozó
szellemű gyerekeket május 25-én 9 órától a városi
Ki mit tud?-ra.
A vetélkedőre a következő
kategóriákban lehet jelentkezni: vers- és prózamondás, színjátszás, komolyzene–könnyűzene, ének
(klasszikus és könnyűzene), tánc (klasszikus, modern és néptánc), egyéb.

MADARÁSZ RÉKA

Lehoczky Csillát ballagása alkalmából
nívódíjjal tüntette ki
a Soproni Széchenyi István Gimnázium kiváló tanulmányi eredményeiért és
a közösség érdekében végzett munkájáért. A lelkiismeretes ifjú hölgy szívügye
a biológia.
Már a gimis évek elején kiderült, melyik terület áll közel
Lehoczky Csillához: 9. és 10.
osztályban is megyei első helyezést ért el a Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi versenyen, 9.-ben emellett még az országos harmadik
helyet is megszerezte. A szorgalmas, precíz lány a négy év
során igyekezett mindenből a
legjobbat kihozni: különböző
programok szervezése mellett indult többek között az
IBO-n (International Biology
Olimpiad), tagja volt annak
a négyfős csapatnak, amely
tavaly országos győzelmet
aratott a bionika akadályversenyen. Szabadidejét sporttal,

›

KÖNYVAJÁNLÓ

A világ legszebb
mondái
Lehoczky Csilla FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
rajzolással és természetjárással tölti. Legbüszkébb a biológia OKTV II. kategóriájában (a
biológiát emelt óraszámban
tanulók versenye) elért tavalyi 20. és idei 13. helyezésére,
amely 50–50 többletpontot
jelent neki a felvételin. Csilla a
sportban is jeleskedik: oszlopos
tagja iskolája röplabdacsapatának. Az ifjú tehetséget biológiatanára, dr. Somogyi Csilla ajánlotta a figyelmünkbe.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

Lackner Kristóf
Közigazgatási Ösztöndíj program
keretében való foglalkoztatásra
Pályázati feltételek:

A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:
• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői,
kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és
• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíjprogram keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz
részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori
garantált bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 195.000 Ft).

További információ kérhető: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől
a 99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. augusztus 15-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 „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”
A pályázatok 2019. augusztus 29. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

›

„Nem az a hős,
aki sárkányokat öl
meg, hanem az, aki
egyensúlyban van.
Aki kidekázza, hogy
kívül-belül mindenből pont annyi legyen benne, amen�nyi a harmonikus létezéshez szükséges.
Ez tényleg heroikus
feladat.”
Boldizsár Ildikó

PÁLYÁZAT

Az ösztöndíjas program határozott időre szól:
2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig.

A HÉT MOTTÓJA:

(szerkesztő, mesekutató, író,
kritikus, esszéista, etnográfus,
meseterapeuta)

Sopron Megyei Jogú Város

A pályázat elbírálásának rendje:

2019. május 22.

– A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem molekuláris bionika
szakára készülök – mesélte a
kedves lány. – Ez a szak egyesíti
az egészségtudományokat és a
műszaki tudományokat olyan
szakemberek képzésével, akik
különböző eszközökkel – például intelligens implantátumokkal, DNS-alapú információtárolással és genomra szabott gyógymódokkal – segítik
az orvosok munkáját. Az az

álmom, hogy gyakorlati segítséget nyújtsak az embereknek.
Bízom benne, néhány év múlva már ott fogunk tartani, hogy
molekuláris bionikusokat alkalmaznak a kórházakban.
Addig azonban még egy kis
időnek el kell telnie, és Csilla
az egyetemi évek alatt külföldi tanulmányokat is tervez: az
a vágya, hogy Erasmus-ösztöndíjasként Dániában tölthessen
néhány hónapot.

Gyermeknapi
programsorozat
Közeledik május utolsó vasárnapja, amikor
hazákban és a világ számos országában minden a gyerekekről szól. Sopronban idén is sok
tartalmas, szórakoztató program várja a családokat a nemzetközi gyereknap alkalmából.
A gyerkőcök örömére május
25-én, szombaton kinyílnak
országszerte a tűzoltólaktanyák
kapui délelőtt 10 és délután 4
óra között. A soproni katasztrófavédelem is csatlakozott a
Nyitott szertár elnevezésű programhoz, így ennek jegyében a
gyerekek felülhetnek a járművekre, puttonyfecskendővel olthatnak képzeletbeli tüzet, fotózkodhatnak tűzoltósisakban, filmeket nézhetnek, és persze
kérdéseikkel ostromolhatják az
őket kalauzoló szakembereket.
Iván István festményeiből és
Fabó Ferenc természetihlette
fotóiból nyílik pénteken kiállítás a Macskakő Gyermekmúzeumban, másnap ehhez kapcsolódóan közös alkotásra is hívják
a gyerekeket, akik belekóstolhatnak a festési technikákba,
hasznos trükköket leshetnek
el és kipróbálhatják a színkeverés tudományát is. Ugyancsak
szombaton a Soproni Múzeum
gyermeknapján az UNICEF Ébresztő-óra programjának nagykövetei interaktív, játékos foglalkozásra várják a 8–14 éves
korú gyerekeket a Macskakőben.
A NépmesePontban vasárnap
14 órától kezdődik a gyermeknap, ahol Árnyas mesefa címmel a Soproni Színitanodások

mesélnek a kisebbeknek és nagyobbaknak, amelyet élő népzene, színezés és társasjátékozás követ. Ugyancsak vasárnap
egész nap gyermeknapi kézműves vásár és forgatag vár mindenkit a Deák téri játszótér melletti területen a Soproni Kézműves Műhely szervezésében. Az
alkotásé lesz a főszerep, szakemberek vezetésével csodaszép
üvegékszerek, kerámiák, dísz- és
használati tárgyak, porcelánra
festett szépségek születnek, miközben az éhes lurkók finom falatokkal töltekezhetnek.
A hagyományos, nagyszabású Jereváni Gyermeknap június
elsején várja a családokat a Kodály téren. Idén a megszokottnál is színesebb, izgalmasabb
programokat kínál a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata által szervezett esemény. A kicsik és nagyok óriási
játékvárosban barangolhatnak,
kipróbálhatják az ugrálóvárat, a
játszóvárat, a csúszdát, felfedezhetik a fajátékok parkját, vagy
éppen kérhetnek arcfestést, a
programok ingyenesek. A színpadi műsorok mellett tűzoltó- és
rendőrautókba, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön rabszállítójába és menőautóba is beülhetnek
a gyerekek.

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

Hogy ki volt Parsifal, Robin Hood, Romulus és Remus, Héraklész, Tell Vilmos, Gilgames, a bolygó
hollandi? Na és Ozirisz, a
gólem meg Odüsszeusz?
Legendás történetek, eredetmondák és vándormondák hősei ők – életük, tetteik és kalandjaik a
világ gazdag mondakincsét gyarapítják.
A széles kitekintést nyújtó
válogatás ismert vagy sosem hallott–olvasott mítoszok, legendák és valós
történelmi események
gyűjteménye. A legszebb
északi, kelta, görög-római, germán, egyiptomi,
sumer regék és mondák
olyan könnyen befogadható, izgalmas olvasmán�nyá válnak a kötet lapjain,
amely gyereknyelven beszéli el az emberiség közös kulturális örökségét.

Ez történt
Sopronban
75 évvel ezelőtt, 1944. május 10-én volt az első légiriadó Sopronban, a szövetségesek a bécsújhelyi repülőgépgyárat és repülőteret
támadták, a német vadászok
több gépet is lelőttek, amelyek közül legalább négy
Sopron környékén zuhant le.
25 évvel ezelőtt, 1994. május 10-én Sopronban tartottak nemzetközi régész szimpóziumot, melynek témája a
keleti Hallstatt-kultúra volt.
A konferencián 12 ország
szakemberei vettek részt.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. május 22.
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„Sopronban mindig összejövünk a régi barátokkal”
AZ EKG FONTOSSÁGA
ÉS PONTOSSÁGA

Az EKG (elektrokardiogram)
elsősorban (de nem csak!) a
szívvel kapcsolatos belgyógyászati vizsgálómódszer,
több mint 100 éves múltra
tekint vissza. Ma már minden
családorvosi praxis alapfelszerelése. Nem szabad túlmisztifikálni, de lebecsülni
sem a fontosságát és pontosságát. Nem véletlen, hogy
az orvosképzés számos állomásán, szintjén visszatérő feladat az EKG értékelés.
Nélkülözhetetlen a használata napjainkban is. Testünkre (négy végtagunkra

›

Örök szerelme a tenisz

és mellkasunk meghatározott pontjaira) helyezett elvezetésekkel lényegében
egy mozgó elektromos térképet készítünk vele a szívünkről. Sokszor perdöntő
mit mutat (vagy mit nem!)
különösen, ha panasz kapcsán készül a felvételt. Ma
már természetes, hogy az
EKG „képei” (görbéi) archiválandók. Így évek múlva is
lehetőség nyílik az esetleges egyéni változások pontos megítélésére. Önről készült már EKG felvétel?
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 22–28.

Május 22.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 23.,
csütörtök

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Május 24.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Május 25.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Május 26.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 27.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Május 28.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Linzbauer
Szilvió
hosszú
évtizedek
óta Németországban él, de rendre feltűnik Sopron utcáin,
még inkább Sopron
teniszpályáin...
– Ez természetes, hisz ezer és egy
szál köt Sopronhoz, itt születtem, itt érettségiztem a Széchenyiben, és itt kezdtem el teniszezni is, amit túl a nyolcvanon
sem hagytam abba – mondta a
Sopronban élő húgához hazaérkező Linzbauer Szilvió. – Szép
sportág a tenisz, lényegében
kortalan, hisz azokon a szenior
versenyeken, melyeken mostanában elindulok, sok esetben 90
év felettiek is részt vesznek.
A fentiek alátámasztására
Szilvió megmutatja az ITF, a
Nemzetközi Tenisz Szövetség
honlapját, ahol a 85 év felettiek ranglistáján több mint százan szerepelnek.
– Kissrác koromban én is
fociztam, természetesen az
SVSE-ben, hisz az Alsó-Lövérekben laktunk – folytatta Linzbauer Szilvió. – Olyan csapattársaim voltak, mint Németh
„Latykó”, aki ’56-ban disszidált,
majd később játszott az Austria
Wienben is, vagy Ferencz Gyuszi, aki NB I-es játékosként közel
kétszázszor szerepelt az élvonalban. Az edzőnk Kummer „Pluci”
bácsi volt, de aztán egyre többet
„lábtengóztunk”, ami már kicsit

Egy kedves emlékkel, egy régi faütővel, melyet még a soproni teniszsport
egykori legendája, Conrád Kálmán húrozott be FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
átmenet volt a teniszpálya irányába, majd végül ott kötöttem
ki, ami elsősorban a soproni teniszsport egykori legendájának,
Conrád Kálmánnak köszönhető.
Szilvió sorolja a régi, nagy neveket, akiket gyerekként ők csak
nézhettek: Hábermann Gyula,
Hauer „Sáni”, a nők közül pedig
Madas Gabi.
– Abban az időben nagy kincs
volt a teniszlabda, például külön
eszköz volt a kopott labdák úgymond „felszőrözésére”. Ha pedig

idegenben meccset játszottunk,
Conrád Kálmán mindig a lelkünkre kötötte: a meccs végén
a labdákat tegyétek zsebre!
Linzbauer Szilvió 1956-ban
Németországban folytatta tanulmányait, az acheni egyetemen testnevelés–kémia szakos tanári oklevelet szerzett.
Folytatta a sportot is, játszott
az egyetem csapataiban, focizott, teniszezett, sőt elvégzett
egy teniszedző tanfolyamot is.
– Igaz, hogy már „csak” szenior

korosztályban, de vegyes párosban kétszeres világbajnok
vagyok, a legutóbbi trófeámat
2017-ben Orlandóban, éppen a
nyolcvanadik születésnapomat
követően vehettem át. Egyéniben is elindultam ezen a versenyen, de a későbbi ezüstérmestől kikaptam a negyeddöntőben.
Ha Sopronban vagyok, mindig
összejövünk a régi barátokkal,
és persze teniszezünk is – ez
mindnyájunk számára örök
szerelem…

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 29-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 8-i rejtvényünk megfejtése: SF Projekt turné. Szerencsés megfejtőnk: Maráz Istvánné, Sopron, Gensel Ádám utca.
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Zseniális párosok a Budapest Dal albumon

A Mi életünk
KÓCZÁN
BÁLINT

Mi az a funkcionális edzés?
MADARÁSZ RÉKA

Majkával
készített
közös dalt
és klipet Tóth Gabi.
A Mi életünk olyan�nyira bejön a rajongóknak, hogy elnyerte
a Budapest Dal 2019
közönségdíját.
Megérkeztek a Budapest Dal
2019 felvételei. A dalok középpontjában idén is Magyarország fővárosa állt, ez egészült
ki a sport fontosságának hangsúlyozásával, hiszen 2019-ben
Budapest viselheti az Európa
Sportfővárosa címet.
Az idei Budapest Dal albumon
zseniális párosok és vérpezsdítő
szólók találhatók. Hazánk egyik
legnépszerűbb énekesnője, Tóth
Gabi például Majkával énekel
egy dalban. A Mi életünk olyan�nyira jól sikerült, hogy a Thália
Színházban nemrég tartott bemutatón ez a szám kapta a legtöbb hallgatói szavazatot, ezzel
pedig elnyerte a Budapest Dal
2019 közönségdíját.
Az előadópáros a számhoz
egy fantasztikus klippel is

sarok
Sokan az utolsó pillanatban kapnak
észbe, hogy mindjárt itt a strandszezon, és nem mindegy, milyen formában mutatkoznak a vízparton. Néhány hét rendszeres testmozgástól ugyan csodát nem várhatunk, de megéri elkezdeni.

Majka és Tóth Gabi közös daluk videoklipjében
előrukkolt, amely pár nap alatt
igen komoly nézettséget produkált a YouTube-on. A videóban
nemcsak a duó kapott helyet,
hanem egy-egy jelenet erejéig feltűnnek hazánk olimpiai
bajnokai is.
Az énekesnővel kapcsolatos
hír, hogy három év után újra
zsűrizni fog az egyik kereskedelmi televízió Sztárban Sztár
leszek! című műsorában. Gabi a
közelmúltban jelentette be közösségi oldalán, hogy babát vár,

ezért visszavonul a szereplésektől, de ezt a műsort állapotosan
is szívesen vállalta.
– Természetesen ez más helyzet, mintha a színpadon ugrálnék, énekelnék, nem is beszélve a fellépések miatti rengeteg
utazásról. A műsorban való szereplés teljesen rizikómentes –
fogalmazott Tóth Gabi. – Megnyugtatok mindenkit, jól fogok
viselkedni, sokat pihenek, nem
erőltetem meg magam a forgatások alatt.

Mint minden mozgásforma,
a funkcionális edzés is egy
eszköz a kívánt eredmény
eléréséhez – legyen az fogyás, alakformálás, egészségmegőrzés vagy képességfejlesztés.
– A funkcionális edzés lényege és maga az elnevezés
is onnan származik, hogy
megtanítja az izmoknak a
funkciójuk szerinti működést – tudtuk meg Kelemen
Benjámin személyi és rehabilitációs edzőtől. – A gyakorlatok hétköznapi mozgásokon alapulnak, mint például guggolás, szökkenés,
tolás, húzás. Egy-egy moz-

dulatsor elvégzéséhez számos izomcsoport összehangolt munkája szükséges,
szemben azokkal a gyakorlatokkal, amelyek egy-egy
izomra fókuszálnak.
A személyi, csoportos vagy
rehabilitációs foglalkozásokon gépeket nem, csak
funkcionális eszközöket
(TRX, bosu, gumiszalagok,
fitball stb.), illetve saját testsúlyt használnak. A rengeteg egyensúlyos gyakorlat
rákényszeríti a testet arra,
hogy saját magának biztosítsa a stabilitást.
– Mindennek az alapja az egyensúly – folytat-

ta N
 émeth Dániel személyi és rehabilitációs edző.
– Ha egyensúlyban van a
vázrendszer, akkor az izmok ehhez igazodnak. Ha
az egyensúly valami miatt
felborul – például elmozdul a medence –, akkor az
izmok is ehhez a kibillent
statikához fognak alkalmazkodni, és mozgásszervi problémák, tartáshibák,
gyulladásos tünetek alakulhatnak ki. A funkcionális
edzés az egyensúly fenntartását, helyreállítását szolgálja, miközben megtanít arra,
hogyan használjuk a saját
testtömegünket.
Mielőtt valaki edzeni kezdene, a szakemberek személyes
konzultáció és állapotfelmérés segítségével állapítják
meg, hogy mire van szüksége, majd személyre szabott
edzéstervet dolgoznak ki.
Az állapotfelmérést havonta megismétlik, hogy nyomon követhessék a fejlődést.

Németh Dániel és Kelemen Benjámin személyi és rehabilitációs edzők

SOP-ROCK a Hangárban
Idén május 25-án rendezik meg a
SOP-ROCK Amatőr Tehetségkutató Fesztivált a Hangár Music Gardenben. A legtehetségesebb zenekarok ezúttal is értékes nyereményekkel gazdagodnak.

A vetélkedő nyilvános, így a szervezők remélik, hogy idén is sok soproni zeneszerető, családtag, barát szurkol majd a hazai indulóknak a Hangárban.

– Zeneszerető bárki lehet, de zeneértő csak
az, aki hangszeren is játszik. Más lesz a gondolkodása, a világnézete, mert a jó zene tanít! – ezek Tujmer „Suba” Géza gondolatai,
és e köré szerveződik idén is a SOP-ROCK
Amatőr Tehetségkutató Fesztivál. A több
mint egy évtizedes múltra visszatekintő tehetségkutató 2014 óta az „Öröm a zene” keretében kerül megrendezésre idén május
25-én a Hangár Music Gardenben.
Az esemény a Hangszeresek Országos Szövetségének kezdeményezésére a Hangfoglaló programmal karöltve fogja össze az országos sorozat területi döntőit.
A legtehetségesebb zenekarokat, zenészeket ebben az évben is komoly nyeremények várják.
A teljes évad győztesének például egymillió
forint jár hangszer- és hangtechnikai eszköz
beszerzésére, illetve 2 millió forint értékű
támogatás lemez és videoklip készítésére.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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