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Soproni borünnep

A Mária-szobornál tartották meg a hétvégén a XXVII. Soproni Borünnepet. A várkerületi színes vásári
forgatagban a helyi borok mellett finom csemegék és vásárfiák is helyet kaptak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Erdész Eb
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Küldöttgyűlés
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Egy első és két második helyet is szereztek az
erdésztanulók Európa-bajnokságán a Roth-iskola diákjai. A Sopronban tartott megmérettetésen 21 ország 22 csapata vett részt.

Vasvilla-kerékpártúra

A Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara elmúlt évi
pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásával kezdődött a kamara
idei küldöttgyűlése. A tagok megszavazták a szervezet idei költségvetését
és programját.
Az eseményen díszoklevelet adományoztak az
idén húszéves Joker Festékház és a Hausmann
ékszerüzlet tulajdonosainak. Németh Antal, az
egykori Juventus-iskola tanára a közel öt évtizedes, a vendéglátásban,
valamint az oktatásban
eltöltött munkásságáért
kamarai emlékérmet vett át.

Christina
beújít
Christina Aguilera karrierje során több
mint 43 millió lemezt adott el és számos
listavezető dal fűződik a nevéhez. A csinos
szőkeség hatodik albumával ismét meghódítani készül a világot.

1100 kerékpáros teljesítette a 27. Vasvilla Családi Kerékpártúra 27 kilométeres távját. A résztvevők a regisztrációt követően a Lackner Kristóf
utcán kezdték meg a túrát vasárnap reggel kilenc órakor. Az útvonal Sopron–Sopronkőhida–Fertőrákos–Balf–Sopron volt.

9

Az énekesnő szerint a mostani anyag a „szabadság iránti vágyat” testesíti meg, miközben
az imidzse „lecsupaszodik”, és egy új fejezetet
kezd zenei munkásságában.
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Gyereknapi varázs

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Szabályosan
és láthatóan!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Doborjáni-iskola színjátszócsoportjának meseelőadását sokan megnézték a Petőfi téren FOTÓ: SZALAY KÁROLY
Vidám hangulatban telt a hétvégi városi gyereknap. A Kodály
téren az ugrálóvár mellett izgalmasak voltak a különböző
bemutatók is, de a játszóház
és az arcfestés sem hiányozott.
Fellépett a Juventus fúvós
zenekar, a Drazsé együttes, a
Vackor zenekar és a Pendelyes
Táncegyüttes.
Süsü és barátai is megérkeztek
Sopronba, Csukás István fantáziájának alakjai költöztek be a
Munkácsy-terembe. A gyermekek június 10-ig megcsodálhatják Mirr-Murrt, Picurt, Sebaj Tóbiást, Oriza Triznyákot, Pom Pomot, Süsüt és barátaikat.
A Petőfi téren a Tündéri Tánctanoda apróságai körbetáncolták
a szökőkutat, amelyre száz tündérrózsát helyeztek. A fertőrákosi kőfejtőben megtartott Barlangolón pedig köszöntötték a
témapark idei tizenegyezredik
látogatóját, a soproni Viasz-Kádiné Folcz Juditot és családját.

Felhívás!

Pecázó gyerekek a Kodály téri gyereknapon FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A Deák-iskolában ötödik éve
rendezik meg a gyereknapi családi kavalkádot a szülői munkaközösség támogatásával. A torna-

teremben bemutatók és koncert
szórakoztatta a nézőközönséget,
népszerű volt a Meseerdő ügyességi játéksorozat, és kalandjáté-

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2018. 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
2018. június 11.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások
az értékelést szakértő bizottság
végzi június hónap végén
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és azok
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

kok is várták a gyerekeket az óriás társas, az óriás mesekönyv paintball, a magyar táncház és sok
egyéb érdekes program mellett.

2018. május 30.

A motoros baleseteknek csak egy része
történik az autósok
hibájából. A motorral közlekedők maguk
is sokat tehetnek az
ütközések elkerüléséért, fontos például a
láthatóság és a sebességhatárok betartása.
A motoros balesetek elkerülésére és megelőzésére minden
közlekedőnek törekednie kell,
a jogszabályi előírások, továbbá
a partnerség elve alapján. A jó
idő beköszöntével ugyanis a
motorosok nagyobb számban
jelennek meg az utakon, ezzel
az őket érő balesetek is gyakoribbá válnak. – A gépkocsivezetők mellett a motorosok maguk
is sokat tehetnek azért, hogy
ne váljanak baleset részesévé,
illetve áldozatává – mondta el
a Soproni Témának Kovács Miklós rendőr alezredes, a Soproni
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. – A láthatóság, észlelhetőség biztosítása, a kiszámíthatóság, a KRESZ-előírások betartása
mind-mind fontos láncszeme a
biztonságuknak.
Külön ki kell emelni a sebességhatárok betartásának fontosságát. Sok baleset elkerül-

hető lenne, ha a járművezető a
megengedett legnagyobb sebességgel haladna a veszélyhelyzet
kialakulásának pillanatában.
Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset, a lassúbb ütközési sebesség általában enyhébb
sérüléssel jár.
A Soproni Rendőrkapitányság
arra kéri a járművezetőket, hogy
a balesetek elkerülése érdekében körültekintően vegyenek
részt a közlekedésben, és fokozottan tartsák be a közúti közlekedés szabályait. Ittasan soha ne
vezessenek! A motorkerékpárral
közlekedők a meleg időjárás ellenére is minden esetben viseljék a megfelelő védőruházatot!

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Trianon, 1920:
békediktátum Kamarai küldöttgyűlés

Fontos a vállalkozók tájékoztatása és az érdekvédelem

Sopron város önkormányzata és
a Soproni Erdélyi Kör szervezésében emlékeznek meg június
4-én, hétfőn 18 órakor, a Barátság
parkban lévő trianoni emlékműnél a trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulójáról. Beszédet mond dr. Fodor Tamás polgármester, valamint Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
A nemzeti összetartozás napi
eseményen közreműködik Orbán Júlia versmondó, valamint
Ács Tamás színművész.
A rendezvényt rossz idő
esetén a Deák téri református
templomban tartják meg.

A Soproni Lövér Nyugdíjas
Klub és a Jereván-lakótelepi
részönkormányzat szervezésében hétfőn délután három
órától tartanak megemlékezést a klub Teleki Pál utcai
székhelyén.
A trianoni tragédiára emlékezve 2010-től június 4-ét a
nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította az Országgyűlés.
98 éve ezen a napon írták alá
az I. világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon
kastélyban a háborút lezáró magyar békeszerződést.

Soproni vállalkozók egy csoportja a kamara elmúlt heti küldöttgyűlésén FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Bérmálás
Pünkösd ünnepe hagyományosan a bérmálások
ideje. Közel kétszáz fiatal járult az oltár elé
Sopron templomaiban is, hogy e szentség
felvételével megerősödjön a hitben és ezáltal
a katolikus egyház nagykorú tagjává váljon.
Képünkön a soproni Szent Imre-templomban
Veres András megyéspüspök Katona Henriknek
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.
SZÖVEG ÉS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Megtartotta harmincötödik küldöttgyűlését a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara. Döntöttek
arról, hogy a Deák téri székházban rendszeresen megszervezik a kézműves
műhelyt, amelyen a soproni iparosok kapnak
bemutatkozási lehetőséget.
A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara elmúlt évi pénzügyi és szakmai beszámolójával, majd ezek elfogadásával
kezdődött a kamara idei küldöttgyűlése. A megjelent tagok
ezt követően megszavazták a

Dohányzás és szívbetegség
A dohányzás és a szívbetegségek kapcsolatára fókuszál a 2018-as dohányzásmentes
világnap. Ezeknek egyik legfőbb oka ugyanis
– a magas vérnyomás után – a dohányzás. Évente világszerte 7 millió ember halálát
okozza a dohányfüst.
Azzal általában mindenki tisztában van, hogy a dohányzás
károsítja a légzőrendszert,
arra azonban talán kevesebben gondolnak, hogy a szívés érrendszerre is komoly kockázatot jelent – mondta el a
Soproni Témának dr. Bártfai
Liza PhD, a Soproni Gyógyközpont Rehabilitációs Intézetének edukátora, aki a dohányzásmentes világnap kapcsán
hívta fel a figyelmet a dohányzás veszélyeire. – A dohányzás
jelentős kockázati tényező a
szívkoszorúér-betegségek, a
stroke és a perifériás érbetegségek kialakulásában. A szívés érrendszeri betegségek
világszerte több ember halálát okozzák, mint bármely
más halálok, továbbá a pas�szív dohányzás az összes szívés érrendszeri halálozás mintegy 12 százalékáért felelős.
A dohányzás globális elterjedése következtében évente több mint 7 millió ember
hal meg, akik közül 900 ezer
nemdohányzó a környezeti
dohányfüstnek való kitettség
következményeibe hal bele.

Dr. Bártfai Liza edukátorként segíti a rehabilitációs
intézet betegeit a leszokásban. A programban résztvevő
páciensek jelentkezhetnek a
„kurzusra”, melyen ismeretterjesztő előadásokat, egyéni,
illetve csoportos foglalkozásokat tartanak. Itt megismerhetik a függőség hátterét, és
leszokási tervet kapnak. – Kórházunk betegeinek lehetősége

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

kapnak a kézműves foglalkozást
űzők, például az agyag-, az üvegművesek, fafaragók, ékszerkészítők. Így a pályaválasztás előtt álló
diákok is megismerkedhetnek
ezen mesterségekkel, így talán
kedvet kapnak ahhoz, hogy ezek
közül válasszanak majd.
Mint megtudtuk, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarának 5800 regisztrált és 244
önkéntes tagja van. A négy tagozat pedig mind azt szolgálja,
hogy ezen vállalkozások még
eredményesebben működhessenek, s egyúttal hozzájáruljanak hazánk és így Sopron fejlődéséhez is.

Megemlékezés a kitelepítésről

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
CZIRÁKI VIKTÓRIA

szervezet idei költségvetését
és programját.
Az eseményen két helyi vállalkozást is díjaztak. Díszoklevelet
adományoztak az idén húszéves
Joker Festékház és a Hausmann
ékszerüzlet tulajdonosainak.

Németh Antal, az egykori Juventus-iskola tanára a közel öt
évtizedes, a vendéglátásban, valamint az oktatásban eltöltött
munkásságáért kamarai emlék
érmet vett át.
– A kamarának idén is kiemelt
feladata a vállalkozások tájékoztatása, fórumok megszervezése,
az érdekvédelem – mondta el
lapunknak Kováts Árpád titkár.
– Célunk, hogy nyissunk a fiatalok
felé, hiszen ők vehetik majd át a
cégek vezetését, s ők léphetnek a
mostani gazdasági szereplők helyére. Már idén megtartjuk az első
kézműves műhelyt. Ennek keretében bemutatkozási lehetőséget

van bekapcsolódni egy országos szintű, dohányzásról való
leszokást támogató programba, mellyel segítséget kaphatnak a tartós leszokáshoz
– zárta dr. Bártfai Liza. – A leszokni vágyó dohányosoknak
rendelkezésére áll a telefonos
leszokástámogatás lehetősége
is. A 80/44–20–44 ingyenes
zöld számon leszokástámogató szakemberek segítenek
a folyamatban. Ez a program
legalább hat héten át tart,
amelynek keretében hetente kerül sor a beszélgetésekre. A hívások minden esetben
térítésmentesek.
További információk a sikeres leszokáshoz a www.
leszokaspont.hu honlapon
találhatók.

Az 1946-os soproni német kitelepítésről tartanak megemlékezést június 9-én, szombaton 16
órakor az evangélikus templom
melletti emlékműnél. Beszédet
mond dr. Fodor Tamás polgármester, valamint Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Fellépnek az ágfalvi, bánfalvi,
fertőrákosi és a veszprémi
német kórusok.
A rendezvényt követően a
Mária-szobornál a kórusok rövid német nyelvű programot
adnak elő, illetve a Soproni
Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai bemutatják
flashmobjukat.
Ezt követően a rendezvény a
Rejpál-házban folytatódik, ahol
a Borvirág Fúvósok zenélnek.

Hangulatkép az 1940-es évek elejéről
FOTÓ: FRIEDRICH KÁROLY

Hősök napja

A magyar hősök ünnepén a
sopronbánfalvi hősi temetőben megemlékeztek azokról a katonákról, akik hazájuk védelme közben vesztették életüket.
– Ezeknek a hősöknek a
példája segítsen bennünket abban, hogy ápolhassuk szívünk igaz érzését,
azt a magyar büszkeséget,
amelyre alapozhatjuk reményünket a jövőt illetően –
mondta Németh Attila plébános vasárnapi fohászában.
Beszédet mondott még
Orosz László százados,
hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős
tiszt. A jelenlévők végezetül megkoszorúzták a sírkert
I. világháborús emlékművét.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Minden idők legjobb eredményét érte el a soproni csapat Zentai könyvbemutató

Európa-bajnok erdész
MUNKATÁRSUNKTÓL

EZ LESZ…

A technikai versenyszámokban a negyedik helyen végzett az
erdésztanulók Európa-bajnokságán a
soproni Roth-iskola
csapata, Papp Armand
a „döntés” versenyszámban első, Kósi
Richárd „gallyazásban” második, Surányi
Luca pedig a női versenyzők között szintén második lett.
Idén Magyarország rendezhette
meg a 17. Erdésztanulók Európa-bajnokságát, amelynek a
Roth Gyula Szakgimnázium és
Szakközépiskola adott otthont.
21 ország 22 csapata érkezett
Sopronba egész Európából, 88
versenyző mérte össze a tudását
három napon keresztül. Teljesíteniük kellett például egy erdészeti körpályát, ahol az öt kilométeres távon 16 állomás várta
őket. A fiatalok megbecsülték
a fák életkorát, magasságát, de
vadállatok azonosítása is szerepelt a feladatok között.
– Az egyes országokban korábban zajlott egy-egy előkészítő verseny – mondta el Hoczek
László, a Roth-iskola igazgatója.
– A nemzetközi megmérettetésre
azok jutottak el, akik ezeken a bajnokságokon nyertek. Magyarországot a Roth csapata képviselte.

A könyvhét keretében mutatják be Zentai László Fel a hatodikra című novelláskötetét június 9-én, szombaton 17 órai
kezdettel a Pannonia Hotelben. Közreműködik Ács Tamás
és Molnár Anikó, a Petőfi Színház művészei, T. Horváth József előadó, valamint Jancsó Erika (fuvola), Horváth Ábel
(zongora). A szerzővel a könyv szerkesztője, Zsirai László
író beszélget. Az est háziasszony: Schey Andrásné.

Hallgatások könyve
Május 31., csütörtök 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés
Tompa Andrea Omerta Hallgatások című könyvét mutatják be. A szerzővel Darabos Enikő kritikus beszélget

Országkerülő zarándoklat
Június 1., péntek 18 óra, Soproni TIT
Országot járni, világot látni, a Babba Mária országkerülő
zarándoklat 108 napja címmel tart előadást Huszár Andrea Magdolna szobrászművész, népmesekutató, valamint
Mile Zsigmond Zsolt verszenész

Csorba László történelmi előadása
Június 1. 18 óra, Macskakő közösségi tér
Lehet-e a reformkor hősökként tisztelt történelmi figuráinak magánéletét boncolgatni?

Slam Story és slamverseny
Június 1. 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Mentők családi napja
A soproni csapat az eredményhirdetés után (b-j): Kósi Richárd, Papp Armand,
Surányi Luca, Kovács Balázs Bence és Piller Rajmund FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Június 2., szombat 9.30, városi stadion

Jubileumi G-Shock parti
Június 2. 19 óra, Museum Café

– Évtizedek óta rendeznek ehhez hasonló megmérettetéseket, ugyanis ezek amellett, hogy
kiváló szórakozást nyújtanak a
fiataloknak, komoly tudással is
felvértezik őket – hangsúlyozta
a pénteki versenynap ünnepélyes megnyitóján Ugron Ákos
Gábor, az állami földekért felelős államtitkárság helyettes
államtitkára. – Szükségünk is
van a sok kiváló szakemberre,
ugyanis a klímaváltozás miatt komoly kihívásokkal állunk szemben.

A soproniak kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, egy
első és kettő második helyezést is elértek a Roth-os diákok,
a csapatok technikai összetett
versenyében az előkelő negyedik helyen végeztek. A csapat
tagjai: Papp Armand, Kósi Richárd, Piller Rajmund és Kovács
Balázs Bence voltak. Korábban
nemzetközi bajnokságon még
sosem ért el ilyen eredményt a
magyar csapat.
– Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy ezt a nívós bajnoksá-

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig
az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük
el. Azok között, akik a helyes megfejtést június 6-ig
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, ajándékot
sorsolunk ki.

Megfejtések
Május 16-i rejtvényünk megfejtése: Lehár Ferenc emléktábla, szerencsés megfejtőnk:
Kalmár János, Sopron, Bezerédj u. 15. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra Jegyirodájában
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Lehár Ferenc emléktábla – Lehár Ferenc utca 5.
Az egykori Malom (ma Lehár Ferenc) utcában töltötte gyermekéveinek egy részét Lehár
Ferenc (1870–1948) zeneszerző, operettkomponista, karmester. Édesapja, id. Lehár Ferenc
(1838–1898) katonakarmester volt, akit gyakran helyeztek más városba. Sopronba 1874-ben
költözött a család, akkor vásárolták meg a Malom utcai családi házat, ugyanis szerettek volna
itt letelepedni, de 1877-ben Kolozsvárra helyezték a családfőt. A víg özvegy, a Luxemburg
grófja, a Cigányszerelem című operettek szerzője így emlékezett Sopronban töltött gyermekéveire: „Olykor megengedték, hogy látogatók előtt produkáljam magamat, de apám a
leghatározottabban elutasított minden olyan ajánlatot, hogy a nyilvánosság előtt játsszak.
Szerencsére idegen volt tőle némely szülő hamis nagyravágyása, hogy kiaknázzák gyermekük
tehetségét. Így hát neki köszönhetem, hogy a sors megóvott számos csodagyerek sorsától.”.
Bár nagyrészt Ausztriában élt, Sopronnal élete végéig kapcsolatban maradt, a magyar állampolgárságát is élete végig megtartotta, sőt
mint soproni illetőségű magyar állampolgár
élt Bad Ischlben. 1929 tavaszán járt utoljára
Sopronban, a Friderike című operettjének
dirigálására hívta meg a színház. „Szeretem
azt a régi várost, szeretem a girbegörbe utcákat, öreg házakat, álmodó tereket, az ottani embereket. Hiszen ez a város az ifjúságom...” – írta erről a látogatásáról.
Lehár Ferencnek a város közgyűlése hetvenedik születésnapja alkalmából, 1940-ben
díszpolgári címet adományozott, ekkor nevezték át a Malom utcát is Lehár Ferenc ut
cává. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

got Sopronban rendezték – hangsúlyozta az eredményhirdetésen
dr. Fodor Tamás polgármester.
– Ez az esemény nem csupán a
városunkat tisztelte meg az ittlétével, hanem a szakmát is, hiszen
Sopron az erdészoktatás magyarországi fellegvára.
Hoczek László büszke volt a
tanulóik sikerére, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy elismerést érdemelnek az iskola dolgozói is, akik sokat segítettek
a rendezvény zökkenőmentes
lebonyolításában.

Paterson – szabadtéri vetítés

Soproni sör:
hazai komlót!

Az Autisták Országos Szövetsége Sopronban is megszervezi a
Felnőtt Fogódzó Képzést. Az oktatás során hasznos információkat, tanácsokat kapnak az autizmusban érintett serdülők, felnőttek hozzátartozói és mindazok, akik életük, munkájuk során
találkoznak a felnőtt korú autisták problémáival. A képzés szülőknek, pedagógusoknak, segítőknek, gondozóknak, orvosoknak,
jogászoknak, a közigazgatásban dolgozóknak szól.
Az oktatást június 7–9-ig, csütörtöktől szombatig tartják meg
a Liszt-központban. Bővebb információk a http://aosz.hu/felnott-fogodzo-kepzes-sopron-2018 oldalon olvashatók

Stratégiai együttműködési
megállapodást kötött a magyar
komlótermesztés újjáélesztése
érdekében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Heineken Hungária Zrt., a vállalat
30 millió forinttal támogatja a
programot – ismertette Nagy
István. Az agrárminiszter jelentős lépésnek tartotta a megállapodást, hiszen az 1980-as években 500–550 hektáron termesztettek Magyarországon komlót,
ami 2011-re öt hektárra csökkent.
José Matthijsse, a Heineken
Hungária Zrt. vezérigazgatója
közölte, hogy a Heinekennél kiemelt ügyként kezelik a magyar
beszállítókat: arra törekednek,
hogy söreiket főleg helyi alapanyagokból készítsék, és hozzájáruljanak a helyi gazdaságok fejlődéséhez. Utóbbiaknak
a program tervezhető jövőt jelent, míg a vállalat olyan hazai
komlóhoz jut, amely őrzi a magyar termőföld értékeit.
Kitért arra is, hogy 2017-től
a Soproni sört 100 százalékban magyar árpából főzik, ezzel támogatva több mint 100
magyar gazdát. Idén pedig a
Soproni radlerekhez használt
meggy és bodza is magyar. Az
eseményen kiadott sajtóközlemény szerint a cég vállalja,
hogy a megtermelt komlót piaci áron felvásárolja, ezzel biztosítva a fenntartható működés és hátrányos helyzetű családok biztos megélhetését. Az
első palántákat várhatóan ős�szel ültetik el a Somogy megyei
Kastélyosdombón. 
(mti)

Június 2. 20 óra, Macskakő közösségi tér

Mrnomoney Band (ITA)
Június 2. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Rock’n’Rooooooolll is Back!
Június 2. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

ROCKandROLL parti
Június 6., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Fogódzó képzés

Jótékony Lions-bál
Az elmúlt hétvégén tartották meg a Hotel Sopronban a Lions Club
Sopron 28. jótékonysági bálját. A klub új elnöke Kulbert Gábor lett, aki
Balogh Sándortól vette át a tisztséget. A soproni Babos Tímea is csatlakozott a jótékonysági esthez, egy teniszütőjét ajánlotta fel árverésre.
Az estély mindig nemes célt szolgál, a bevételt minden évben
jótékony célra áldozza a Lions Club Sopron. Ilyen például az ételosztás vagy a Nemzeti Sírkert program, valamint a szervezet fő
tevékenysége, a gyengénlátók támogatása.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
9400 SOPRON, FŐ TÉR 1.

KÖZLEMÉNY
Sopron 1. számú Egyéni Választókerületében
2018. július 15. napjára kitűzött

időközi képviselő-választáson
a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma
alapján megállapítom, hogy

a jelöltállításhoz szükséges
ajánlások száma: 43 db.
Dr. Sárvári Szabolcs,
a Helyi Választási Iroda vezetője

2018. május 30.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Soproni borünnep

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az időjárás is kegyes volt az elmúlt hétvégén
a XXVII. Soproni Borünnephez, ahol a hangulatot a hagyományoknak megfelelően Sopron Város Fúvószenekarának nyitókoncertje
alapozta meg.
– A kékfrankos fővárosa számára rendkívül fontos alkalom a borünnep. Sopronban
hosszú évek óta töretlen sikerrel rendezzük meg ezt az egész

hétvégén átívelő eseményt,
hiszen a főszereplő városunk bora, amely mindan�nyiunk büszkesége – mondta
beszédében dr. Fodor Tamás

polgármester. – E bor nemcsak
a soproniaké, hanem az egész
országé. A szőlőtermesztés és a
borkészítés évszázados hagyományokkal bír a városban. A
tapasztalatok szerint az utóbbi
évek termékei is magas élvezeti
értéket garantálnak.
A faházakban a Soproni Borút Egyesület 18 termelője várta remek borokkal a kikapcsolódni vágyókat. Miközben a

színpadon a fúvószenekarok
váltották egymást, egy-egy pohár soproni bor mellett remek
lehetőség adódott a baráti beszélgetésekre is.
Az idei borünnep megnyitóját az Európai Borlovagrend
Soproni Legációja közreműködésével tartották meg. Az ünnepségen jelen volt Barcza Attila, Sopron és térsége ország�gyűlési képviselője is.

Bemutatkoztak a nemzeti parkok
A borünnepet igazi zöld forgatag is kísérte, a Fő téren bemutatkozott ugyanis Magyarország mind a tíz nemzeti parkja.
– Vajon hogyan kötődik a borászat, borkóstolás a természetvédelemhez? – tette fel a kérdést
Reischl Gábor, a Fertő–Hanság
Nemzeti Park igazgatója a rendezvény megnyitásakor. – Mint
az sokak számára ismert, a nemzeti parkok számos tudományos
tevékenységet is folytatnak, például botanikával is foglalkoznak. Neves soproni botanikusunk, Csapody István szerint a
borászat nem más, mint alkalmazott botanika.
A hétvégén a Fő térre kilátogatók valamennyi hazai

nemzeti park kínálatát megnézhették: az ország keleti felén fekvő Szatmár–Beregi Táj
véd elm i Körzettől a nyugat
ékes kapujáig, a dimbes-dombos Őrségig.
Az eseménysorozat nyitányaként a Testi-lelki feltöltődés – az ökoturisztika szerepe
az egészségmegőrzésben címmel konferenciát is tartottak.
Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára elmondta, az idei rendezvénynek az ad különös jelentőséget, hogy 20 éve vált a nemzeti
parkok tevékenységének szerves részévé az ökoturizmus a
természetvédelmi bemutatás
hatékony eszközeként.

A te jövőd
a mi jövőnk
Horváth Ferenc jegyzete
Lehetetlen eldönteni, hogy melyik
nap, az édesanyáké vagy a gyermekeké jelent többet, melyik ad nagyobb érzelmi
pluszt. Tudom, a kérdés csupán csak elméleti, mert
nem lehet összehasonlítani a kettőt, legfeljebb an�nyiban, hogy együtt és külön-külön is nagyon fontosak. Persze nem önmagában az adott nap, hanem
az, hogy ilyenkor minden figyelem az édesanyákra és
a gyermekeikre összpontosul, hogy újra és újra felhívjuk a figyelmet az édesanyák helyzetére, megbecsülésére. A gyermeknap is alkalmat ad az
„A gyerekek nemcsak
őket érintő problémák
szüleik jövőjét jelentik, feltárására, megértehanem az egész orszá- tésére, de jobbára öngét is. Nélkülük elhal a feledt ünnep, amikor a
társadalom.”
gyerekeké a világ. Így
volt ez a már hagyományos Jereván-lakótelepi városi gyermeknapon
és máshol is. Játékok, vetélkedők, különböző foglalkozások, és persze kisebb-nagyobb ajándékok tették igazán széppé számukra ezt a napot.
A gyerekek nemcsak szüleik jövőjét jelentik, hanem
az egész országét is. Nélkülük elhal a társadalom.
Ez így van az egész világon. Persze már ahol, mert
vannak földrészek, ahol inkább a túlnépesedés jelent
nagy kihívást. A lélekszám csökkenése inkább a jóléti
társadalmakra jellemző. Nem véletlenül tesznek különböző erőfeszítéseket a népességfogyás megállítására. Mi, magyarok azt az utat választottuk, hogy
kiemelten segítjük az otthonteremtést, a családalapítást. Így szeretnénk elérni, hogy visszaforduljon a
ma még negatív folyamat, vagyis, hogy többen halnak meg, mint születnek. Az elmúlt évek családpolitikája sikerágazatnak bizonyult, ezért erre alapozva újabb programokat indít majd a kormány. Olyan
körülményeket teremtve, hogy a családok nyugodtan vállalhatnak több gyermeket is, mert nem érheti
egyik szülőt sem semmiféle hátrány. Sem a munkájukban, sem pedig az anyagiakban. Én úgy gondolom, ez a legtermészetesebb és a legörömtelibb út a
népességfogyás csökkentésére, megállítására. Persze
ne legyenek illúzióink! Hosszú és nehéz lesz ez a folyamat, ne várjunk azonnali és látványos eredményt.
Előfordulnak talán visszaesések is, de a végeredmény
a magyarság létszámának emelkedése lesz!
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›
Ismeri a Fertő–Hanság Nemzeti Parkot?
MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

TIHANYI BALÁZS:
Többször jártam már a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban, illetve az ország több
parkjában is. Fontos feladatot látnak el ezek a természetvédelmi területek,
ahol a saját háborítatlan közegükben élhetnek az állatok, növények.
KOCSIS VALÉRIA:
Ismerem, a hétvégi nemzeti parkkal kapcsolatos programokat azért tartottam
fontosnak, mert bemutatták, hogy milyen sok hungarikum van az országban.
Ezekre joggal lehetünk
büszkék, így óvnunk is kell
az értékeinket.

5

PINTÉR CSABA:
A családdal rendszeresen tartunk kerékpáros túrát a Fertő tó körül, illetve
a nemzeti parkban is. A helyi látványosságoknál mindig megállunk. Az információs táblák is fontosak, mert
ezáltal megismerhetjük az
élővilágot.
KOZÁK TAMÁS:
Legutóbb Sarródon jártam,
illetve mostanában rendszeresen kimegyek pecázni a Fertő tóhoz. Úgy vélem,
a nemzeti parkok nagyban
hozzájárulnak a természeti
kincseink védelméhez, s ez
a jövő generációi számára is
hasznos vállalás.

06-80/204-322, 515-100
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Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
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Kétezer tő egynyári növény talált gazdára

Virágos Sopron

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopronkőhida–Jánostelep–Tómalom Településrészi
Önkormányzat – éppúgy, mint
az elmúlt években – az idén
is megszervezte a hagyományos virágosztást Kőhidán és a
tómalmi játszótéren. Dr. Simon
István, a részönkormányzat

elnöke, Sopron alpolgármestere köszöntötte mindkét helyszínen a megjelenteket, akik
– elmondásuk szerint – már
várták, hogy az idén is ültethessenek szép virágokat. Dr. Simon
István kitért arra is, hogy a
város és a lakók együtt szépítik

környezetüket, s akik szeretik
a virágokat, azok jó emberek,
nemes lelkek. A részönkormányzat összesen ezer futómuskátlit
és ezer különböző egynyári virágot adományozott a lakosoknak,
plusz mindenki vihetett még
tulipánhagymát is.

Borsodi homályos

Aranyosi Péter
önálló
estje

2018.
augusztus 5.
20:00

Fertőrákosi
Barlangszínház

JEGYVÁSÁRLÁS:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ (9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) • E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház (9421, Fertőrákos, Fő u. 1.) • E-mail: kofejtopenztar@prokultura.hu • Online: prokultura.jegy.hu
I. helyár: 3.000 Ft / II. helyár: 2.800 Ft
www.barlangszinhaz.hu
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Gombavizsgálat a piacon
A soproni piacon a
hónap elejétől ismét
elérhető az ingyenes
gombabevizsgálási
lehetőség.
Térségünkben is elindult az igazi
tavaszi gombaszezon. A Sopron
Holdingnak és a városvezetésnek köszönhetően idén is ingyenesen lehet megvizsgáltatni a
piacon a leszedett, begyűjtött gombát. A szakemberek
pedig mindenkinek ajánlják,
hogy fogyasztás előtt az összes
leszedett terményt nézessék
meg. Szerencsére gyilkos galócát eddig nem vittek be, ám
néhány mérgező gomba mindig előfordul.
A legnépszerűbb mostanság a
mezei szegfűgomba és a csiperkék, de sokan várják a nyári vargányát, ami az elmúlt egy-két
hétben bukkant fel a környékbeli erdőkben. A tavaszi gombák
első hírnökei a kucsmagombák
és a Szent György-gomba, ezekből nem hoztak vizsgálatra idén.
A sárga gévagomba, a pisztricgomba és a tövisaljagomba is
ehető, viszonylag korán megjelenő faj, talán ezeket kevesebben
ismerik. A mérgező fajok közül
mindig a gyilkos galócát kell
először kiemelni, hisz már május–június hónapban találkozhatunk vele, nagyon veszélyes,
végzetes lehet az elfogyasztása.
Vigyáznunk kell továbbá a susulykákkal, a döggombákkal, a
kénvirággombákkal, néhány tölcsérgombafajjal, a begöngyölt
szélű cölöpgombával, de a csiperkéknek is van enyhén mérgező változata.

A vásárcsarnokban is megjelentek a gombaárusok
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hazánkban több ezer gombafaj él, sokuknak van mérgező
„párja”, és a határozásnál a külalakon kívül számos más tényező
van, amit figyelni kell. A vizsgálatnál egyéb jó tanácsokkal is ellátja az érdeklődőket a szakértő,
például hogyan kell elkészíteni
a gombás ételt, ugyanis előfordulhat gyomorrontás, rosszullét a helytelenül megfőzött vagy
megsütött gomba elfogyasztása után.
Vannak gombák, amelyek
gyomorbántalmakat, hányást,

hasmenést, hallucinációt, allergiát okoznak, a súlyosabb
mérgezések máj- vagy vesekárosodással, illetve halálozással
járhatnak.
Fontos, hogy kisgyermekekkel
és bizonyos típusú betegségekkel élő személyekkel ne kóstoltassunk gombát, mert nagyon
nehezen emészthető és egyéni
érzékenységet okozhat.
A gombavizsgálat napjai és
a nyitva tartás ideje a www.
sopronholding.hu oldalon
érhetők el.

2018. május 30.
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Asztalos vizsgaremekek
PLUZSIK TAMÁS

REMEK
címmel a
Soproni
Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző
Iskolájának végzős felnőtt és nappali tagozatos asztalos tanulóinak legjobb
vizsgamunkáiból nyílt
kiállítás.
– A tanév végén huszonhat
tanulót bocsátottunk vizsgára,
akik közül húszan a felnőttoktatás keretében tanultak, hatan
pedig nappali tagozatosok voltak – tudtuk meg Kánitsch
Tamás gyakorlati oktatásvezetőtől, az iskola faipari tanműhelyének vezetőjétől. – A szakmai és vizsgakövetelményben
megfogalmazottak szerint elkészített vizsgaremekek a végzős
tanulók első komoly termékei, melyeket saját ötleteik és
terveik alapján alkottak meg.
Ezen a kiállításon, mellyel egyúttal szeretnénk hagyományt is

Sopronban, a Lackner Kristóf
Általános Iskola mellett felállított sátorban június 6-tól 10-ig
vendégszerepel az Exit Cirkusz.
Az idei műsorban sok újdonság
lesz látható. Bemutatkoznak a
fiatal, tehetséges, dinamikus
artistaművészek. Lesz lábzsonglőr, egykerekűbicikli-akrobata,
egyensúlyozás a guruló hengereken, focilabdazsonglőr.
A vidámságról, humorról Johnny bohóc gondoskodik.
Az Exit Cirkusz porondján előadják produkciójukat a
Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztivál 5. New Generation
bronzdíjat nyert ugródeszka-akrobaták. A gyerekek pedig találkozhatnak kedvenc mesehőseikkel. A műsort papagájshow,

egyedülálló, különleges, okos és
vicces lovas produkció színesíti.
A sztárvendég Rafaela Honden
és hófehér farkasai.
Az előadások június 6-tól 8-ig,
szerdától péntekig 18 órakor,
szombaton 15 és 18 órakor, vasárnap pedig 11 órakor kezdődnek. Információ és jegyrendelés
a 30/693–4632-es telefonon lehet vagy az interneten, a www.
exitcirkusz.hu oldalon.
– Az Exit Cirkusz nyolc éve
alakult meg – mondta el Richter
Tibor igazgató. – A színvonalas
műsorok bemutatása mellett
köteleztük el magunkat, mindig
új látványokkal szórakoztatjuk a
közönséget. A 2018-as évadunkban vadonatúj nemzetközi műsorunkkal várjuk a nagyérdeműt.

Horváth Réka vizsgaremeke egy kőrisből készült tévétartó FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
teremteni, az általunk legjobbnak ítélt tizennégy munkát láthatják az érdeklődők.
– Tapasztalataink szerint a
legjobb faipari mérnökök azok
közül kerülnek ki, akik végigjárják a képzés összes lépcsőfokát,
így az asztalos-, a technikus- és a
mérnökképzést is – fogalmazott
kiállításmegnyitójában dr. Alpár
Tibor, a Soproni Egyetem rektorhelyettese. – Ezért nagy öröm
számunkra, hogy a felnőttképzés keretében hallgatóinknak

Világjáték a Toronyban

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Sopron bemutatkozik –
cél a minőségi turizmus
Az önkormányzat ez évi költségvetésében sok más mellett
szerepel egy olyan idegenforgalmi témájú film elkészítésének a finanszírozása, amely a
várost történelmi nevezetességein, illetve kulturális értékein
keresztül mutatja be. A már
meglévő filmek ugyanis többségükben reklámfilmek: szállodákat, vállalkozásokat, éttermeket mutatnak be, sokkal
inkább a bevásárlóturizmusnak kedvezve ezzel, mintsem
a város egészét étfogó turizmusnak. Az elkészült filmet
elküldenék a testvérvárosoknak, illetve a kereskedelemben is értékesíteni szeretnék.
A pályázati felhívást várhatóan május 30-ig közzéteszik, a beérkezett pályázatokat pedig egy munkacsoport
bírálja majd el, melynek tagjai a határozati javaslat szerint: Bircher Erzsébet, Varga
János, dr. Kárpáti László,

Prátser Ferenc, Vránich István,
Szigethy Dezső és dr. Askercz
Éva. (Soproni Hírlap)

1968
Autóverseny Sopronban
Angol, francia, nyugatnémet és osztrák autóversenyzők is részt vesznek a Soproni
Ünnepi Hetek keretében megrendezésre kerü lő nemzetközi autó gyorsasági versenyen július 7-én Sopronban.
A Lőverekben lévő 5300 méteres
Szabadság körúti pályán a túrakocsik osztályában a következő
hat magyar versenyző indul:
Balatoni Mihály (Skoda), Kesjár
János (NSU), Kiskos Péter (FIAT
1500), Nagy László (Steyr-Puch),
Szabó I. László (Volkswagen)
és Tóth Ferenc (Volkswagen)
(Népsport)

1918
Magyar lány, ki orosz
hadifogságban volt
Az élet gyakran szolgál érdekes regényekkel. A Sopronvármegyei Újtelek községben

lehetősége nyílik az asztalosszakmát is megismerni, annak gyakorlati fogásait elsajátítani, amit
jól jelez az is, hogy az itt kiállított
vizsgaremekek közül több is egykori diákunk munkája.
Horváth Réka, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Karának ipari termék- és formatervező szakán diplomázott,
majd ezt követően döntött úgy,
hogy felnőttképzés keretében
asztalos szakképesítést is szerez,

ismert földműves család gyermeke Glocknitzer Anna. Ügyes
tánctudása révén jóval a háború
kitörése előtt Bukarestbe, a
Casino de Parisba került táncosnőnek. Itt meglátta és megszerette őt egy török katonatiszt, névszerint Osman Seddik
bej és nőül is vette. Egy ideig
Konstantinápolyban laktak,
ahonnan a török menyecske
néha hazajött Újtelekre szülői
meglátogatására, a kislányát
pedig egy bécsi nevelőintézetben helyezte el. Jött azonban a
háború. A férjnek, ki őrnagy a
török hadseregben, be kellett
vonulnia. Kis-Ázsiába küldték
őt, ahol Erzerum várát védte
ő is. Ide követte őt a felesége
és a kislánya. Egyszerre csak
kezdett rosszul állni a törökök
dolga Erzerumban. A polgári
lakosság elmenekült. Osman
Seddikné azonban maradt,
mert az ura tífuszba esett,
és nem akarta őt magára
hagyni. Így történt, hogy amikor Erzerum vára az oroszok
kezébe kerü lt, az őrnagyon

ezzel egészítve ki az egyetemen
megszerzett elméleti tudását. –
Az itt kiállított vizsgaremekem
egy kőrisből készült tévétartó
asztal – mutatta be munkáját
Réka –, melynek elkészítése során a sarokkötéseket ollós csappal oldottam meg, azért, mert
egyetemi szakdolgozatomnak
is ez volt a témája.
A kiállítás június 8-ig tekinthető meg a Handler Nándor
Szakképző Iskola Hőközpont utcai tanműhelyének aulájában.

Világjáték címmel nyílt meg
Táncos László grafikusművész
tárlata a Szent György utcában
lévő Torony Galériában.
– Táncos László nagy érzékenységgel az emberi lét furcsa és tünékeny epizódjait
gyűjtötte össze – fogalmazott
megnyitójában Kőnig Frigyes
Munkácsy-díjas festőművész, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor emeritusa. – Amikor ezeket az első pillanatra
talán furcsa alkotásokat nézzük, akkor egyszer csak mi is
részesei leszünk emberi történeteknek, sőt azokba, ha csak
egy pillanatra is, de bele is léphetünk. Ezt a csodát köszönhetjük a kiállító művésznek,
Táncos Lászlónak.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kívül a felesége és a kislány is
fogságba jutottak. Sok hányattatás után Szibériába kerültek. Most, hogy a háború a
törökökkel véget ért, megengedték az asszonynak és gyermekének, hogy Svédországon
keresztü l hazautazzon. Így
került a magyar lányból lett
török menyecske Újtelekre,
ahol most leányával együtt
a nagy út fáradalmait pihenik ki. Majd ha azután, hogy
a bej is hazamehet, akkor ők is
elutaznak Konstantinápolyba.
Mindenesetre nevezetes dolog,
hogy nemcsak derék katonáink járták meg az orosz hadifogság kálváriás útját, hanem
akadt köztük egy asszony
és egy gyermekleány is, kik
Konstantinápolyon és KisÁzsián keresztü l eljutottak
Szibéria hómezőire, onnan
pedig Svédországon keresztü l vissza Magyarországra.
(Soproni Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

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

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3. (soproni 200/A/3 hrsz)
61 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 75.828 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 11. 13.00
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
10 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti,
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
(06/99/514-644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2018. május 29. (kedd) 10.00
2018. június 1. (péntek) 9.00
2018. június 6. (szerda) 14.00
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint a
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a
www.sopron.hu
önkormányzat alportálján a pályázatok között.
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán Vass László ügyintézőtől (tel: 06/99/515-135).
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Az utolsó hazai mérkőzésen búcsúztak el a közönségtől

Véget ért egy fejezet
PÁDER VILMOS

A soproni labdarúgás az
elmúlt 25
évben megjárta a
poklot és a men�nyet egyaránt. A legfrissebb hír viszont
nagyon lesújtó, az
SVSE NB II-es labdarúgói a múlt hétvégén
az ZTE elleni bajnoki
találkozón búcsúztak el hálás, kitartó
közönségüktől.
A Zalaegerszeg elleni találkozó
nem egy volt a sok közül, hanem
a soproni profi labdarúgás utolsó
hazai mérkőzése. Az együttest
működtető gazdasági társaság
fizetésképtelensége miatt nem
tudja tovább finanszírozni a csapatot. A gondokat csak tetézte,
hogy a sok sérült miatt alig állt
össze a keret. Két órával a mérkőzés kezdete előtt még sok nyitott
kérdés volt. A gondokat végül
az SC Sopron Utánpótlás-nevelő Egyesület vezetése oldotta
meg. A kettős igazolással rendelkező játékosait – akik előző nap
bajnoki mérkőzést játszottak a
Diósgyőr ellen – a felnőtt csapat rendelkezésére bocsátotta.
Az öt fiatal – Kovács Alex, Erdősi
Dominik, Gere Richárd, Gáncs

I. Lövérek Futás
Hétvégén rendezték az I. Lövérek Futást a
Soproni Parkerdőben. A sportolók több táv
közül választhattak, a start- és célállomást a
Hotel Sziesztánál alakították ki.

A Zalaegerszeg ellen játszott meccset a hétvégén az SVSE FOTÓ: GODAVSZKY HELGA
Gergő, Bódog Adrián – példaértékű játéka nagy tetszést aratott
a közönség körében. Régen hallott vastaps közepette vonultak
ki a csapatok, majd a mérkőzés
végeztével a drámai hangulatot
is széppé varázsolták. Senki sem

bánkódott a 3–1-es vereség miatt,
mert aki jelen volt, az látta, hogy
nem érdemelt vereséget a fiatal
társaság, de a szerencse a zalaiak
mellé állt.
„Búcsúzni csak nagyon szépen
szabad”– szól a népszerű sláger.

Megható látvány volt, ahogy a
csapat és a stáb tagjai a szurkolók elé vonultak és könnyes
szemmel búcsúztak. Az elkövetkezendő években – férfi vonalon – biztosan nem lesz NB II-es
képviselete Sopronnak...

– A Lövérek-futás az idén első
alkalommal meghirdetett Alpokalja Terepkirály sorozat második állomása volt – mondta
Csuka Zsolt, az SRSE elnöke, a
Lövérek-futás egyik főszervezője. – 10 kilométeres távon
hirdettük meg ezt a sorozatot,
a mostani mellett a PanoráMaraton, a Három a Károly, valamint a Cross Futás keretében
is lebonyolítunk egy-egy fordulót. A legjobbak négy részből álló érmet kapnak, csak az
lehet az összetett győztes, aki
az egyes elemeket össze tudja
illeszteni. Magam is kíváncsian
várom, kik lesznek a terepkirályok idén Sopronban. Az biztos,

hogy a futás mint sport egyre
népszerűbb a városban, ami
rendkívül örömteli.
A szervező hozzátette: a Lövérek-futás lebonyolításakor a
Hotel Sziesztánál ideális helyszínt tudtak kialakítani, hiszen
a gazdasági bejárattól egyből a
parkerdő felé vehették az irányt
a pályák kijelölésénél. A kétévesektől a felnőtteken át egészen
a senior korosztályig várták a
futókat. A 10 kilométeres távot csak a profiknak javasolták,
a legkisebbeknek csupán 400
métert kellett teljesíteni a célba érésig, de mindenki a saját
tudásának megfelelő pályát
választhatott.

JÚNIUS 15. 20.00

FERTŐRÁKOSI
BARLANGSZÍNHÁZ

RICHARD BONA &
MANDEKAN CUBANO
GROUP
JÚNIUS 16. 20.00

FERTŐRÁKOSI BARLANGSZÍNHÁZ

SHE-E WU, CHRIS DEVINEY,
ROLANDO MORALES-MATOS

2018.

JÚNIUS
15-17.

HORVÁTH KORNÉL DÖRNYEI GÁBOR
KÖZREMŰKÖDIK A SOPRON BALETT

STEVE
W EISS
EML ÉK ÉR E

WORKSHOPOK:

JÚNIUS 17. 17.00

JÚNIUS 15. 14.30 - 16.00

AARON SPEARS
SOLO PROJECT

DÖRNYEI GÁBOR WORKSHOP

JÚNIUS 16. 11.00 - 12.30

SOPRON, FŐ TÉR

FERTŐRÁKOSI
BARLANGSZÍNHÁZ

AARON SPEARS WORKSHOP

JÚNIUS 17. 20.00

JÚNIUS 16. 15.00 - 17.00

BILLY COBHAM BAND

BILLY COBHAM WORKSHOP
JÚNIUS 17. 10.30 - 12.00

SHE-E WU WORKSHOP
JÚNIUS 17. 14.30 - 16.00

ROLANDO MORALES-MATOS
WORKSHOP

A workshopok helyszíne:
Liszt Ferenc Kulturális Központ
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

R É SZL E T EK : facebook.com/soprondrum
www.prokultura.hu/suh | www.barlangszinhaz.hu
ONL INE JEG Y VÁ S Á R L Á S: prokultura.jegy.hu
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Vízilabda ob II:
csapatépítés
Az alsóházi rájátszás mérkőzéseit játsszák
ezekben a hetekben a vízilabda ob II-es bajnokságban. A Soproni Vízilabda Sport Egyesület célja, hogy minél több meccset megnyerjen, ezáltal maga mögé utasítsa a Gyöngyös, a
Kecskemét és a Pápa csapatát.
Matyuga-Kovács Rita vezetőedző elmondta: az ob II-ben
egyértelműen a csapatépítés
időszakát élik Sopronban. A 16
fős játékoskeret nagyobb részt
a 15–16 éves korosztály képviselőiből áll, mindössze 3–4 felnőtt korú vízilabdázó szerepel
az együttesben.
– A fiatalok komoly rutint
tudnak szerezni, hiszen az ob IIben sok olyan játékos szerepel,
akik már túl vannak pályafutásuk csúcsán, de fizikailag rendkívül erősek – tette hozzá a
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Könyv jelent meg a szövetség alapításának 60. évfordulójára

Vitorlás évadnyitó

vezetőedző. – Ezektől a tapasztalt vízipólósoktól a mi fiataljaink is sokat tanulhatnak. Remélem, ennek köszönhetően a következő években feljebb lépünk
a tabellán.
A soproni vízipólósok jól
kezdték az alsóházi rájátszást,
hiszen Fent Gergő játékosedző
irányításával a Gyöngyöst és a
Pápát is legyőzték. A csapat célja, hogy megnyerje a négycsapatos minibajnokságot, ezáltal
megszerezze a huszonegyedik
helyezést az ob II-ben.

Abdai Réka, Völler Hanna, Jandl Rómeó és Domonkos Gergely hajóikból megkoszorúzták a Fertő tavat
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Az ob II-es csapatban többségében a 15–16 éves
korosztály fiataljai szerepelnek FOTÓ: NÉMETH PÉTER

SKC: hullámzó
volt a szezon
RÁZÓ LÁSZLÓ

Nem sikerült stabilizálni a csapat játékát, hullámzó volt a teljesítmény, és gyengén dobtak a játékosok kintről – Sabáli Balázs vezetőedző szerint ezek voltak a fő okai az SKC idei
gyenge szereplésének. A szakember szerint
mindenképpen pozitívum, hogy a kiesési rájátszásban összekapta magát a csapat, és végül
megőrizte NB I. A csoportos tagságát.
Sabáli Balázs novemberben tért
vissza ismét a kispadra, miután
a csapat 1:7-es mutatóval szerénykedett. A következő időszakban meghatározóak voltak a sérülések, Dénes Gábort
műteni kellett, Sasa Zagorac és
Tóth Gergely is megsérült, így
kevés játékos maradt a magas
posztokra. Tavaly év végén nem
sikerült megnyerni a fontos
meccseket, idén év elején aztán
jöttek a győzelmek. Tartós, jó
formát azonban nem mutatott a csapat, így végül a kiesés
elkerüléséért kellett játszania a
MAFC együttesével.
– A csapaton belüli kémia
nem igazán működött az idei
szezonban – értékelt Sabáli Balázs. – Szezon közben is igazoltunk új játékosokat, mégsem

sikerült stabil teljesítményt
nyújtani. Többször volt gond a
védekezéssel, de a külső dobások pontosságával is: a csapatmutató 30 százalék alatt maradt az egész szezonban. Több
játékos is gyengébben dobott,
mint a karrierje korábbi állomásain. Ez meghatározta a
teljesítményünket.
A vezetőedző szerint komoly
pozitívum, hogy a kiesés elkerüléséért lejátszott párharcra,
a play-outra összekapta magát
a csapat. – Ott már nem lehetett hibázni és nem is hibáztunk, a nagyobb tét motiválta az együttest – tette hozzá
az SKC vezetőedzője. – Külön
köszönet a szurkolóknak, akik
az utolsó meccsig kitartottak a
csapat mellett!

Hagyományosan a Bettelheim
Vilmos-emlékversennyel nyitották évadjukat a Fertő tavi
vitorlások a hétvégén.
Domonkos Szilárd, a Fertő
Tavi Vitorlás Szövetség elnöke
köszöntötte az érdeklődőket és
a versenyzőket, köztük a soproni vitorlássport doyenjét, az
idén 91. születésnapját ünneplő
Iliás Sándort.

SFAC-vereség
A megyei labdarúgó bajnokság első osztályának
legutóbbi fordulójában a
Ménfőcsanak otthonában
szenvedett 6–0-s vereséget a SFAC. Ezt megelőzően pedig a hazai mérkőzésen Sopronban tudott 2–3ra győzni a Nyúl együttese.

›

Az évadnyitó verseny startja
előtt ünnepélyesen felvonták a
zászlókat, majd a soproni optimist csapat kiválóságai, Abdai
Réka, Völler Hanna, Jandl Rómeó és Domonkos Gergely hajóikba ültek és megkoszorúzták
a Fertő tavat. Ezzel a vitorlások
közössége mindazokra emlékezett, akiknek élete és szerelme
volt a Fertő.

Dr. Márkus István

A Fertő tavi Vitorlás Szövetség
alapításának 60. évfordulójára jelent meg a közelmúltban
dr. Márkus Istvánnak, a helyi
vitorlás szövetség titkárának, a
Soproni Egyetem nyugalmazott
egyetemi docensének, a Fertő tó elkötelezett kutatójának,
egykori vitorlásversenyzőnek
gazdag fotóanyaggal illusztrált
könyve, melyben 1836-tól napjainkig dolgozta fel a Fertő tavi
vitorlázás történetét.

Vasvilla-kerékpártúra

LELÁTÓ

Kihívás napja
Május 30., szerda 12.30
Várkerület,
Mária-szobor

Vízilabda
Június 3.,
vasárnap 17 óra,
Csik Ferenc uszoda
DVL gyermek C
bajnokság

Oviolimpia
Június 5., kedd 9 óra,
városi stadion
Ügyességi feladatok

Labdarúgás
Június 6., 8.,
szerda, péntek 18 óra,
Halász Miklós Sport
telep, tóparti sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

1100 kerékpáros teljesítette a
27. Vasvilla Családi Kerékpártúra
27 kilométeres távját. A résztvevők a regisztrációt követően a
Lackner Kristóf utcán kezdték
meg a túrát vasárnap reggel
kilenc órakor. Az útvonal Sopron–Sopronkőhida–Fertőrákos–
Balf–Sopron volt.

A beérkezés után a Vasvilla
udvarán a támogatók – köztük
dr. Fodor Tamás polgármester, fővédnök – által felajánlott
húsz kerékpárt, valamint egyéb
tombolatárgyakat sorsoltak ki
a résztvevők között. Borossay
György szervező elmondta, a
túra célja nem a verseny, hanem

hogy minden résztvevő jól érezze magát a családi programon,
így minden korosztályból voltak nevezők.
A rendezvény jótékony célt
is szolgált. A nevezési díjakból
idén is 100 ezer forintot ajánlottak fel a szervezők a Soproni
Gyógyközpontnak.

Sokszínű családi sportnap
Családi sportnapot tart május 30-án 18 órától a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség az Ágfalvi úti sporttelepen. Kósa István
elnök szerint a rendezvény programja rendkívül színes és sokoldalú lesz. Többek között

atlétikai sorversenyek, labdarúgás kicsiknek és
felnőtteknek, TRX (szakemberek felügyeletével), ügyességi és erőnléti versenyek szerepelnek a programban. A szervezők meglepetésekkel várják a sportnapon résztvevő családokat.
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Králik Tibor szerint egy jó szakma felér egy diplomával

›

Eredményes diákok

Bemutatkoznak
a vadászkutyák

MUNKATÁRSUNKTÓL

„Akikre büszkék
vagyunk” címmel
rendezett díjátadó
ünnepséget a Soproni
Szakképzési Centrum
és a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara.
A rendezvényen a
középiskolások országos tanulmányi, szakmai, sport- és egyéb
versenyein kiemelkedő eredményt elért
diákokat, tanáraikat és szakoktatókat
köszöntötték.
A 2017/18-as tanévben a szakképzési centrum 6 tagintézményének 28 tanulóját, 23 felkészítő tanárát, szakoktatóját,
valamint edzőket és a gyakorlati oktatást végző vállalkozások oktatóit ismerték el kiemelkedő teljesítményükért. A diákok több országos versenyen
szerepeltek, többek között a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, az Országos Szakiskolai
Közismereti Tanulmányi Versenyeken, az ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgyak versenyén, de részt vettek az EuroSkills-en, a fiatal szakemberek
Európa-bajnokságán, továbbá
irodalmi és gasztronómiai versenyeken, diákolimpián is.

A kiemelkedő eredményt elért diákok, tanáraik, szakoktatóik munkáját ismerte
el a szakképzési centrum FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara és a Soproni Szakképzési Centrum közösen dolgozik a szakképzés népszerűsítéséért – hangsúlyozta Králik
Tibor, a szakképzési centrum
főigazgatója. – Egy jó szakma
felér egy diplomával. A versenyeken elért eredmények pedig azt támasztják alá, hogy az
iskoláinkban magas színvonalú
a szakmai képzés.
A rendezvényen részt vett
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara

elnöke is, aki szintén a szakképzés jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte ez az oktatási
forma adja a gazdaság későbbi motorját.

A DÍJAZOTT DIÁKOK: Szabados Márton, Pődör Csaba, Tóth
Petra, Karner Vanda, Annus Dániel Renátó, Füzi Sándor, Pfaff
Dóra, Kovács Boglárka Bianka, Bugyó Nikoletta, Könczöl Nóra,
Varga József, Gaál Krisztofer, Licskai Regina, Bánfarkas Laura, Babos Zsolt, Brality Zsófia Hanna, Czödör Bence, Riba Tamás, Szilágyi Róbert, Kocsis Patrik, Kirchknopf Petra, Pálczás
Martin, Selyem Gergő, Kiss András, Csiszár Richárd Koppány,
Kelemen Mátyás, Simon Imre, Gyurán Márton

Emlékezzünk együtt!
125 éve született Becht Rezső (1893–1976)
író, a város szépségének, emberi és történelmi méltóságának leghíresebb megörökítője.
Tiszteletére emléktáblát helyeznek el június
5-én 18 órakor az Udvarnoki utca 2. számú ház

A szervezők azért is tartják
fontosnak elismerni a kiemelkedően teljesítő tanulókat, mert ők
mutatnak jó példát a következő
generációknak.

falán, az író ebben az épületben lakott élete alkonyán. Emlékező beszédet mond dr. ifj. Sarkady Sándor, az egyetemi könyvtár főigazgatója, Becth Rezső írásait Hanzséros Ágnes tolmácsolja, énekel Martos Virág.

RÖVIDEN

Új tárgyak, szerzemények az Elfeledett soproniak kiállítás gyűjteményében
címmel szombaton dr. Tárkányi Sándor építész tartott hely- és
kultúrtörténeti előadást az Új utcai Újzsinagóga kiállítóterében.
– Szinte napra pontosan négy évvel ezelőtt nyitottuk meg az Elfeledett
soproniak című kiállítást, melyet azóta közel harmincezren tekintettek
meg – tudtuk meg dr. Tárkányi Sándortól, a kiállítás kurátorától. – A tárlat
anyaga közben folyamatosan gyarapodik, egyrészt adományokból,
másrészt pedig saját gyűjtésem révén. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS.

Ismét Éneklő Ifjúság
Hosszú évek után ismét megtartották az Éneklő Ifjúságot a Liszt-központban.
A soproni iskolák közül a Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó és felső tagozatos diákjaiból alakult kórus, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola kórusa, a Horváth József

Alapfokú Művészeti Iskola kamarakórusa, valamint a Széchenyi István Gimnázium vegyes kara
mutatta be énektudását. Ezen kívül a csornai Széchenyi István Általános Iskola és a zalaegerszegi
Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kórusa is fellépett.

„Nem értem, soha
nem értettem,
hogyan képesek az
emberek vidáman
semmibe venni
a kárt, amit a
szívük követésével
okoznak. Ki
mondta, hogy jó
dolog, ha követed a
szíved szavát?”

›

Ünnepelt
a diákszövetség

Paula Hawkins:
A lány a vonaton

Rekordkísérlettel megfűszerezett, egész napos
programsorozattal ünneplelte 100. születésnapját a Líceumi Diákszövetség az elmúlt szombaton.
Volt beszélgetés, koszorúzás, valamint az egykori diákok az evangélikus templom és az iskola
között élőláncot alkottak.
Sokaknak van líceumi kötődése akár öregdiákként,
akár szülőként – eme
gondolat köré fonódott a
centenárium, amely során
felszínre kerültek a derűt
fakasztó közös emlékek és
a zord történések, amelyek csak még erősebbé
tették az érintettek közötti köteléket.

Országos
siker a Fáyban
Tóth Petra 7. helyezést ért el az ÁSZÉV (ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye) döntőjén. A Fáy-szakgimnázium kereskedelem és marketing szakos
tanulóját eredményéért 100 plusz ponttal
jutalmazták.
Két szakmai tanára, Hrubyné
Pál Tímea és Borosné Grubits
Anett készítette fel Tóth Petrát
a versenyre, amelyre kereskedelmi ismeretek kategóriában
nevezett.
– Az elődöntő egy 74 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztből állt – mesélte Petra. – Nem éreztem túlságosan
nehéznek a kérdéseket, bár néhány válaszra csak tippeltem.
Huszadik helyezettként jutottam be az országos döntőre,
amire rengeteget tanultam,
ugyanis a 25 áruforgalmi és a
25 marketing ismereteket tartalmazó tétel bármelyikére lehetett számítani.
Az országos döntőt a Szolnoki
Műszaki Szakképzési Centrumban rendezték meg. A versenyzők egy-egy tételt húztak, és pár
nap múlva már meg is tudták az
eredményt. Petra örül a nagyon
szép 7. helyezésnek, ami ugyan
nem váltja ki az érettségit, viszont 100 többletpontot jelent
gazdasági képzési területre történő felvételinél.
Az ifjú hölgy elmondta, mostanában nem sok szabadideje

A hét mottója:

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. „Oktatással a
természet oldalán” elnevezésű programjának
keretében június 2-án,
szombaton 10 órakor a
Károly-magaslati látogatóközpontnál vadászkutyás rendezvényre várják az érdeklődőket. Lesz
fajismereti előadás, az érdeklődők hasznos tanácsokat kaphatnak a kutyatartással, -tenyésztéssel,
-kiállításokkal kapcsolatban. A kilátogatók látványos vadászkutya- és vadászmadár-bemutatón is
részt vehetnek. A gyerekeket meglepetés is várja.

MADARÁSZ RÉKA

Új tárgyak, szerzemények

2018. május 30.

Tóth Petra
volt, de ha nem ilyen sűrű a
program, szívesen kirándul, továbbá zenét hallgat. A 12.a osztályos, kereskedelem–marketing
szakos tanuló még egy évet
szeretne a Soproni Szakképzési
Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postani Szakgimnáziumában maradni, és logisztikai ügyintéző végzettséget is
szerezni. Hogy azután mi következik, az még a jövő zenéje,
de esélyesnek tartja, hogy kereskedelem és marketing vagy
logisztikai mérnök szakon fog
továbbtanulni.

Paula Hawkins
Zimbabwében született,
angol író, újságíró

AJÁNLÓ

Könyvajánló

Rachel ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a vonatra. Tudja, hogy minden
alkalommal várakozni szoktak ugyanannál a fénysorompónál, ahonnan egy sor
hátsó udvarra nyílik rálátás.
Már-már kezdi úgy érezni,
hogy ismeri az egyik ház lakóit. Jess és Jason, így nevezi őket. A pár élete tökéletesnek tűnik, és Rachel
sóvárogva gondol a boldogságukra.
Aztán lát valami megdöbbentőt. Csak egyetlen pillanatig, ahogy a vonat tovahalad, de ennyi elég.
2015 elején Paula Hawkins
regénye berobbant az angolszász piacokra, több országban egyszerre szinte az
összes fontos sikerlistát –
mint a New York Timesét,
az Amazonét és a BarnesandNoble-ét – vezette.

Ez történt
Sopronban
205 évvel ezelőtt, 1813. május 20-án született Nemesvisen (ma: Répcevis) Konkoly-Thege Ignác, a bécsi
magyar nemesi testőrség
hadnagya, 1840–1849. között Sopron megye esküdtje, az 1848–49-es forradalomban a magyar hadsereg
alszázadosa. Szekszárdon
hunyt el 1877. május 26-án.
125 évvel ezelőtt, 1893. május 27-én alakult meg a Sopron és Vidéke Ipartestület.
5 évvel ezelőtt, 2013. május 21-én ünnepélyes kapavágással elkezdték az Árpád-házi Szent Margit-templom (Julianeum) bővítését a
pünkösdhétfői szabadtéri szentmise és a templomi
kórus műsora után.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2018. május 30.
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IKREK HAVA – SOPRONI IKERTÖRTÉNETEK

„Tudtuk a másik gondolatát”

A CUKORBETEGSÉG
ELŐZMÉNYE

PLUZSIK TAMÁS

A cukorbetegség formáinak
mintegy 90 százaléka 2-es típusú cukorbetegség, 80 százalékban megelőzhető (lenne). Ma hazánkban a lakosság legalább 10 százaléka
cukorbeteg. 65 év felett ez az
arány már 20 százalék (minden 5. ember!). A diabetes átlagosan 10 évet vesz el életünkből. A már cukorbetegek
fele tud csak a betegségéről.
Gyakran már csak egy szövődmény kapcsán derül ki valakiről, hogy az a valaki, akinek
„nem fájt semmije”, már hos�szú évek óta cukorbeteg volt.

›

Pedig a cukorbetegség már
előalakjaiban, egyszerű laboratóriumi vizsgálattal megtalálható (lenne). Ez az állapot
átmenet a normál és a kóros
cukorháztartás (azaz a cukorbetegség) között. Ekkor
szakszerű és tartós életmódi (benne étrendi) változtatással (egyes esetekben ezt akár
gyógyszerrel is kiegészítve) jó
eséllyel (akár 80 százalékban)
a cukorbetegség kialakulása
megelőzhető (lenne). Önön
(is) múlik!
Dr. Tschürtz Nándor

– Bár az én érkezésem pár perccel Éva születése után teljesen
váratlan volt, hisz 1963-ban még
nem volt ultrahangos vizsgálat
a kismamáknál, a család mégis
kitörő örömmel fogadott mindkettőnket. Édesapám, aki akkor
az erdészeti technikumban tanított, örömében hirtelenjében
azt sem tudta, kihez szaladjon
a nagy hírrel, hogy ikrei születtek – mesélte Gál Erzsébet, a
fertődi Haydn-zeneiskola tanárnője az akkoriban még viszonylag ritka ikertörténet első felvonását, hisz mint mondta, abban
az évben rajtuk kívül talán egy
ikerpár született Sopronban.
– Eszmélésünk első pillanatától határozottan nem szerettük
Évával az egyformaságot, kimondottan zavart bennünket, hogy
emiatt nem egyszer kerültünk
középpontba – mondta el Erzsébet. – Azt viszonylag hamar
megszoktuk, hogy olyanok is
köszönnek az utcán, akikről fogalmunk sem volt, hogy kicsodák – összekevertek bennünket,
de a kedves mosoly akkor is jól
esett, ha az a másikunknak szólt.

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 30 – JÚNIUS 5.

Május 30.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 31.
csütörtök

Benu Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 1.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 2.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Június 3.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 4.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Június 5.,
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

















FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Szemlélődő, a természetet végtelenül szerető, érzékeny kislányok
voltunk, elsősorban a művészetekhez, ezen belül is a zenéhez
kaptunk talentumot, bár Éva
tehetsége később inkább a képzőművészet területén bontakozott ki. Gyerekkorunkban kiváló
négykezes és kétzongorás partnerek voltunk, hiszen nagyon
éreztük egymást, tudtuk a másik gondolatát is, még a levegőt
is egyszerre vettük, nem kellett

külön összehangolódnunk, hisz
ez alapban megvolt bennünk
– mesélte tovább gyermekkori emlékeit Erzsébet, miközben
elővett egy fényképet. A fotón a
két tündéri két kislányon kívül
megcsodálhatjuk a „retró” babakocsit is, ami akkoriban nagy
kincs volt, mondta a tanárnő, beszerezni sem volt egyszerű.
Bár az ikerpár tagjai felnőtt
éveiket egymástól távol élték
és élik mindmáig, de Erzsébet

Az Ikrek hava május 21-én kezdődött és június 21-ig tart.
Ennek a csillagászati hónapnak a névadója az Ikrek (Gemini) csillagkép, melynek két legfényesebb csillaga a Castor és
a Pollux. A mitológiai történet szerint a csillaggá vált ikerpár
közül az egyikük halandónak, míg a másikuk halhatatlannak
született, de a testvéri szeretet példájaként Pollux csak úgy
volt hajlandó az örök élet jutalmát elfogadni, ha ebben Castor is részesül…

bevallása szerint a lelki életük a
távolság ellenére sok-sok hasonlóságot mutat. Éva a családjával
együtt Szentendrén él, az általa restaurál Szent András-templom gondozója, idegenvezetője.
– Szinte majd minden nap beszélünk egymással telefonon,
ilyenkor már az első szavaiból
érzem, tudom, ha csak a legapróbb öröm vagy bánat érte.
Mindketten hívő keresztény
emberek vagyunk. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hisz életünk során sok-sok olyan
emberrel kerültünk kapcsolatba, akinek a derűje, kiegyensúlyozottsága, feltétel nélküli
szeretete meghatározó, inspiráló volt kettőnk életére. Évával
együtt mindketten igyekszünk
a keskeny úton járni, és azon
is maradni…

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kőfejtő és témaparkba szóló
páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Május 16-i rejtvényünk megfejtése: Családi kockashow. Szerencsés megfejtőnk: Janzsó Kálmán, Sopron, IV. László király utca 49.
2/6. E heti rejtvényünk megfejtése a Sopron zenél! címmel a Fő téren június 8-án megtartandó rendezvény neve.









































































































































































































































































Gál Erzsébet

















Nincs az az egypetéjű ikerpár, amely
így vagy úgy ne használná ki, ne élne
adott esetben egyformaságukkal, lelki
hasonlóságukkal. Gál
Erzsébet zongoratanárnővel beszélgettünk az „ikerlét” hétköznapjairól, annak
megéléséről.
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Christina beújít
Új anyaggal jelentkezik
nyár elején Christina
Aguilera. A Liberation
című lemez harmadik
beharangozó dalát Demi Lovatóval énekli a díva.
Ismét új dallal jelentkezett Christina
Aguilera, ami nem meglepő, hiszen
június 15-én érkezik új, Liberation
című lemeze. Az album harmadik
beharangozó felvételében, a Fall In
Line-ban Demi Lovato a közreműködő. Hogy miért is rá esett a
választás? Erről egy friss, Bill
boardnak adott interjújában
így nyilatkozott Aguilera: –
Megfordult a fejünkben
néhány női előadó neve.
Egy erőteljes énekesnőre volt szükségem, és ő túl is
szárnyalta

az elvárásaimat. Majdnem sírtam, mikor először
meghallottam a kész felvételt.
Christina hatodik stúdióalbumának legelső
dala, a Ty Dolla $ign és 2 Chainz közreműködésével megalkotott, provokatív Accelerate május
elején érkezett, amit a jóval szentimentálisabb
Twice követett.
Az énekesnő szerint a mostani anyag a „szabadság iránti vágyat” testesíti meg, miközben az imidzse „lecsupaszodik”, és egy új
fejezetet kezd zenei munkásságában.
Christina Aguilera karrierje alatt
több mint 43 millió lemezt adott
el. A Billboard Hot 100 listáján öt
listavezető dallal rendelkezik, így
ő a negyedik olyan női előadó,
aki három egymást követő évtizedben (1990-es, 2000-es
és 2010-es évek) vezette ezt
a listát. Hat Grammy-díjat
nyert, és ő az egyetlen 30 év
alatti előadó, aki bekerült a
Rolling Stone Magazine
Minden idők 100 legjobb énekese
listájába.

Újra aktív
az Ostoros!

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

FOTÓ: DR. NAGY ATTILA

KÓCZÁN BÁLINT

Nem akárhogy tért vissza az
Ostoros, ugyanis a soproni
zenekar második helyezett lett
a nemrég rendezett Sop-Rock
amatőr tehetségkutató-versenyen. A formáció csaknem öt
év után aktív újra, és nyáron
több helyen is koncertezik.
Király László zenekarvezetőt
faggattuk.
– Miért gondoltátok, hogy
újra összeálltok?
– A zenekar 2011-ben alakult
Sopronban. Nagyjából másfél
évig annyit játszottunk a környéken, amennyit csak tudtunk. Aztán valamiért ez a
történet megszakadt, sosem

2018. május 30.

sarok
Masszázs testnek és léleknek
MADARÁSZ RÉKA

A masszázs nemcsak a mozgásszervi panaszok enyhítésére alkalmas, hanem valódi
simogatás a léleknek, ami megfelelő táplálék híján ugyancsak megbetegedhet.
Egy kis odafigyeléssel és növényi olajok
használatával a manuális technika hatása
fokozható.
Murányi Éva már gyermekkorában felfigyelt az érintés
fontosságára. Mivel mindig
is szeretett segíteni másokon, az empatikus hölgy először a svéd masszázst tanulta
meg, majd autodidakta módon utánajárt, miképpen lehet a módszer eredményességét még tovább növelni.
Így fejlesztett ki egy sajátos
technikát, ami szinte felér
egy terápiával.
– A masszázs előtt mindenkivel leülök beszélgetni,
hogy lazuljanak a görcsei,
és kiderüljön, miért is jött –
megelőzésképpen, gyógyító vagy fenntartó kezelésre

mondtuk ki, hogy feloszlunk,
inkább csak inaktívvá váltunk,
de éreztük az Ostoros hiányát.
Aztán 2016-ban Danival ketten lementünk a próbaterembe kicsit játszani, és már jött
is a felismerés: bele kell vágnunk újra! Levit a sors küldte
hozzánk, nagyon hamar beilleszkedett az alakuló csapatba,
emberileg és zeneileg is rögtön
passzolt hozzánk. Julcsi személyében pedig egy igazán lelkes,
tüneményes és különleges
hangú leányra bukkantunk. Ezzel a formációval debütáltunk
a Sop-Rock-on.
– Milyen stílust képviseltek?

– mesélte Éva, aki annyira
lelkes, hogy akár több napig is tudna beszélni egyik
kedvenc tevékenységéről.
– A masszázzsal rengeteget
lehet segíteni, de tudunk ártani is, ezért is figyeljünk oda
arra, hogy képzett és megfelelő anatómiai ismeretekkel
rendelkező szakembert keressünk fel. Az is lényeges,
hogy a kliens rendelkezzen
orvosi diagnózissal, hiszen
bizonyos betegségek esetén egyes illóolajok használata ellenjavallt.
Éva a kezelést teázással zárja, ami a folyadékpótlás mellett abban is segít, hogy utá-

– A legegyszerűbb, ha azt
mondjuk, hogy a dallamos
rockot. Ebbe beleférnek a pop,
funky, de akár a kicsit keményebb elemek is. Mindezekhez
jönnek hozzá a magyar nyelvű
szövegek. Csak saját dalokat játszunk, de szövegek terén szívesen nyúlunk időnként klasszikus magyar költők verseihez és
népdalokhoz is.
– A Sop-Rock-on milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok?
– Nagyon élveztük az egész estét. Az utóbbi évek talán legerősebb mezőnyével volt dolgunk,
rendkívül színvonalas produkciókat láthattunk a színpadon.

na vissza tudjunk zökkenni
a hétköznapokba. Szerinte a masszőr feladatai közé
tartozik az is, hogy vezesse a pácienst egy új, egészségesebb életmód kialakítása felé.
– Ha valaki például ízületi
gyulladással küzd, érdemes
alaposan kitisztítania a szervezetét, amihez számtalan
remek gyógytea – kamilla,
mezei zsurló, erdei málnalevél vagy tejoltó galaj – áll a
rendelkezésünkre – folytatta
Éva. – Külsőleg ilyenkor főként bazsalikom, majoránna, boróka és rozmaring illóolajat alkalmazok, amelyek
gyorsítják a vérkeringést, és
távozásra késztetik az ízületekben lerakodott nátrium-urát kristályokat, ami a
vér magasabb húgysavszintjének köszönhető. A végső
cél az lenne, hogy a kliensnek már ne is legyen szüksége a munkámra, csak állapota fenntartása céljából járjon
vissza hozzám.

A zsűri rendkívül pozitívan fogadta az előadásunkat, és a közönség is nagyon élvezte a bulit.
– Mik a további tervek?
– Mindenképpen szeretnénk
folytatni a megkezdett utat.
A lendületünk, lelkesedésünk
adott, már csak csinálni kell.
A közeljövőben a környéken
adunk majd néhány koncertet
első körben. Legközelebb például a Sopron Zenél! & Utcazene
Fesztiválon állunk majd színpadra június 8-án 17:10-kor.
Az Ostoros felállása: Domnánincs Julcsi (ének), Király László
(gitár), Kiss Dániel (dob), Lakatos
Levi (basszusgitár).
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