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A soproni bor ünnepe

Tizennyolc soproni termelő borát kóstolhatták meg mindazok, akik a hétvégén kilátogattak a
Várkerületre, a 28. Soproni Borünnepre. Zenés műsorok, helyben készült ételek, kirakodóvásár is
várta a helyieket és a turistákat. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Játékváros
a Jerevánon

Tómalmi juniális

Egyéni kulcs
a diákokhoz

Fúvószene, gyermekprogramok,
főzőverseny

Június első vasárnapján, a pedagógusnapon
azokat a nevelőket–oktatókat köszöntjük, akik
munkájukkal önzetlenül
segítik a fiatalokat. Közéjük tartozik Schlaffer
Ferencné is, aki két és
fél évtizeden át foglalkozott tanulásban akadályozott gyerekekkel.
Zsuzsa óvodapedagógusként kezdte pályáját, majd a kilencvenes
évek elején a Petőfi téri
iskolába ment, itt dolgozott nyugdíjba
vonulásáig.
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Kicsik és nagyok birodalmává vált a Jereván
lakótelep a városi gyermeknapon. A Kodály téren
sok-sok színes játék, izgalmas program várta a
család minden tagját szombaton egész nap.

5

Vasvilla kerékpártúra

Ezren teljesítették múlt vasárnap a 28. Vasvilla Családi Kerékpártúra
27 kilométeres távját, amelynek útvonala: Sopron–Fertőrákos–Balf–
Sopron volt. A kerékpárosok idén is a Vasvilla-iskola udvaráról
indultak el, és ide is érkeztek meg.
8
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Amerikában
hódít Kristina
Kétszer is levetítik a Los Angeles-i
magyar filmfesztiválon
azt a kisfilmet, amelynek
producere és női főszereplője Goztola Kristina.
Az előadóról lapunk
korábban is írt, hiszen
ő az egyik legfoglalkoztatottabb magyar
színésznő külföldön:
filmezett már Olaszországban és az
USA-ban is.
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1989. május 2-án kezdődött a vasfüggöny-rendszer felszámolása

3.
A berlini fal felhúzása utáni
években nőtt azoknak a keletnémeteknek a száma, akik
baráti, szocialista országon
keresztül próbáltak eljutni
Nyugatra, nem csoda, hogy
a keletnémet állambiztonság – a Stasi – szemében mindenki gyanús volt, aki nyugati
országgal határos szocialista
államba indult nyaralni. A
’80-as évekre a Stasi az egykori NDK lakosságszámához
viszonyítva a világ legnagyobb
titkosszolgálatává nőtte ki
magát, és példa nélküli módon
végezte a társadalom majdnem tökéletes megfigyelését.
1989-ben azonban a hangsúly
egyre inkább a „majdnemre”
tolódott. A kelet-berlini vezetés – a reformok iránti roppant
érzéketlensége miatt – nemcsak önmaga politikájának,
hanem saját, túszként tartott
állampolgárainak foglyává
vált, és dermedten figyelte,
ahogy egyre többen menekülnek a kilátástalanságból. Ez

már nem csupán azzal fenyegetett, hogy egyre kevesebb
kvalifikált szakember állt a válságban vergődő gazdaság rendelkezésére, hanem a hatalmi
presztízs foszlányainak erodálódását is okozta. Jóllehet
Berlin 1989-ben kiutazási
könnyítéseket vezetett be, az
emigrációs hullám kicsit sem
csillapodott. A menekülők számára egyre vonzóbbnak tűnt a
reformok útjára lépő Magyarországon át maguk mögött
tudni a szocialista rendszert.
Miért? Nos, legfőképpen amiatt, hogy a külvilág szemében délibábos kép alakult ki
a Budapesten zajló átalakulási folyamatokról. Ezek közé
tartozott, hogy 1989. május
2-án megkezdődött a vasfüggöny-rendszer felszámolása az
osztrák–magyar határon, és az,
hogy Magyarország – a Varsói
Szerződés államai között elsőként – március 14-én aláírta a
menekültek helyzetére vonatkozó genfi egyezményt. Ez
azonban egyelőre csak hűvös

paragrafusokban látszódott.
A határrendészeti szervek
magatartása nem volt egységes. A nyugatnémet képviselet tudomása szerint javult
a hatóságok által mutatott
bánásmód, és – noha a meghiúsított határátlépési kísérletek száma emelkedett – a határon feltartóztatott NDK-sokat
személyazonosságuk megállapítását követően visszafordították anélkül, hogy adataikat
a keletnémet hatóságok orrára
kötötték volna. Ez azonban
nem mindenhol és nem minden alkalommal történt így.

RÖVIDEN

NDK-s találka

Út a kilátástalanságból
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.

2019. június 5.

Az elfogottak másik részét a
megszokott ügymenet szerint átadták a Stasi vizsgálati
osztályának. A szálakat tovább
gabalyította, hogy néha maguk
a magyar határőrök, illetve a
vizsgálati eljárást lefolytató
személyek javasolták a keletnémeteknek, hogy adjanak
be kérelmet menekültstátusz
iránt (bár azt is jelezték, hogy
annak kimenetele kétséges,
mivel Magyarország még nem
dolgozta ki a szükséges jogszabályokat). Vélhetően valós és
álhírek egyaránt bőséggel terjedtek a keletnémetek között,

de terjedtek a Stasi kihallgató
tisztjei és vezetői között is, akik
körében néha elképedést, néha
bizonytalanságot váltottak ki,
viszont okvetlenül apasztották
a valóságérzéküket. Közben,
akik nem akartak vagy nem
tudtak a zöldhatáron keresztül
távozni, a Szövetségi Köztársaság nagykövetségére menekültek, ahol 1989 nyarára úgyszólván ostromállapot alakult ki.
(Folytatjuk.)

Olyan jól sikerült az
NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesülete tagságának tavalyi találkozója, hogy idén is Sopronban gyűlt össze azok
csoportja, akik egykor a
Német Demokratikus
Köztársaságban dolgoztak. A pénteki megnyitó után a résztvevők
– mintegy háromszázan
– Király Attila nyugalmazott diplomata előadását hallgatták meg, majd
felidézték, milyen volt az
életük 1967–83. között.
Egy rendhagyó kiállítás
is nyílt a Hotel Sziesztában: a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem végzős hallgatója, Árki Noémi fotókon mutatja be,
hogy miként is élnek
manapság mindazok,
akik korábban a német
államban dolgoztak.

Lőverseny

Keletnémet menekültek alszanak az NSZK budapesti követsége előtt
a szabad ég alatt 1989-ben FOTÓ: MTI-ARCHÍV: T. ASZTALOS ZOLTÁN

Mint arról lapunk előző
számában beszámoltunk, soproni versenyzők
is indultak a magyar erdőgazdálkodásban dolgozók vadász többtusa
lőbajnokságon, a Csontos István emlékversenyen Magyaloson. Azt
tévesen közöltük, hogy
a résztvevők többek között lőttek futó vaddisznó-, illetve álló őzalakra
sörétes, valamint golyós
puskával. Ezzel szemben a versenyen sörétes puskákkal csak korongokra lőttek.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Bírsággal csalnak
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Olvasónk Hollandiában postára adott
ajánlott levélből értesült arról, hogy megbüntették, mert nem
fizetett a parkolásért
egy római utcában.
A hivatalosnak tűnő
levéllel valószínűleg csalók próbálnak
pénzt kicsikarni.
Egy külföldi biztosításközvetítéssel foglalkozó soproni vállalkozás nevére Hollandiából
érkezett a közelmúltban egy
nemzetközi tértivevényes, hivatalosnak tűnő levél. – Azt írják a
levélben, Rómában parkoltam
a kocsimmal, és nem fizettem
ki a díjat, ezért 116 euróra megbüntetnek – mondta lapunknak Varga Béláné, a vállalkozás
tulajdonosa. – Mivel a közelmúltban jártam Olaszországban, és a levél teljesen valódinak tűnik, elsőre el is hittem, hogy vétettem. Stimmelt
a rendszám, a cégem neve és
a postacím is. Aztán feltűnt,
hogy azzal a kocsival, melyre
a bírság vonatkozik, a büntetés idején még nem járhattam
Rómában, ráadásul az autó
típusa sem egyezett az enyémmel. A kocsim januárban volt
egyéves, annyi kilométer sincs
benne, hogy Rómából megfordulhattam volna.

Varga Béláné vállalkozása címére kapott
hivatalosnak látszó levelet, amelyben pénzt
akartak kicsalni tőle FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
A levél tértivevényes, ajánlott küldeményként érkezett,
rajta Róma önkormányzatának
fejléce, pecsét, aláírás. Teljesen
hivatalosnak tűnik, még egy QRkód is van rajta, melyet beolvasva egy szintén meggyőző honlapon ugyanarról tájékoztatják
a címzettet: fizetnie kell. – Valószínűleg egy nemzetközi csalással állunk szemben, melyet
a gyanútlan ember vélhetően
ki is fizet – tette hozzá Babelláné Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó.
– Sajnos nem ritka, hogy hivatalos szolgáltató vagy hatóság nevével élnek vissza. Az emberek

többsége nem szeret ilyeneknek
tartozni, ezért hajlamos bedőlni
a csalásnak.
A főelőadó hozzátette, szerencsés, hogy a címzett szemfüles volt. – Ha tilos helyen parkoltam, vagy nem fizettem ott
helyben, a kocsin találni kell valamilyen arra utaló jelet, hogy
megbírságoltak. Ha büntetésről
kapunk levelet, fotónak kell igazolnia, hogy jogos a bírság. Ezen
szerepelnie kell a rendszámnak
jól olvashatóan, és a táblának,
ami a bírság jogosságát jelzi.
Ha nincs ilyen bizonyíték, akkor
nem vagyunk kötelesek fizetni!
Csalás gyanúja esetén tegyünk
feljelentést!

2019. június 5.
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Lions: új elnök Fúvószene, gyermekprogramok, főzőverseny
A szombati Lions bálon köszönt
le a 2018/2019-es elnök, Kulbert
Gábor, aki dr. Ocsák József alapító tagnak adta át a feladatot.
A következő egy év jubileumi
lesz a helyi jótékonysági szervezet életében, hiszen 30 éve
alakultak meg. Az eseményen
részt vett dr. Fodor Tamás polgármester is.

Dr. Chrabák László, a Lions
Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója a bálon
hangsúlyozta, hogy a soproni
lionok a magyarországi mozgalom tartópillérei. Éppen ezért is
fontos, hogy az előttünk álló egy
évben a soproni Lions tagja, Boronkay Gusztáv lesz az országos
szövetség kormányzója.

10. tómalmi juniális

Felszállt a füst, 15 csapat főzött idén a bográcsokban pörköltet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Kulbert Gábor leköszönő elnök adta át dr. Ocsák
Józsefnek az elnöki tisztséget is jelképező medált
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Templomos napok
Sopronbánfalván az elmúlt hétvégén tartották meg a
templomos napokat. Szombaton az ösvénytaposó keretében családbarát túrák várták a kilátogatókat. Vasárnap
a hegyi templomban Szekendy Tamás emlékére Kuzsner
Péter adott orgonahangversenyt. A műsort Cakó Ferenc
zenés homokanimációja színesítette.

HORVÁTH FERENC

Tizenöt csapat közül a „Zsoltik” végeztek az
első helyen a 10. alkalommal megrendezett tómalmi pörköltfőzőversenyen. A Sopronkőhida–
Tómalom–Jánostelep Településrészi Önkormányzat ismét varázslatos juniálist szervezett.
Fúvószene (Juventus zenekar),
ugrálóvár, mászófal, csúszda és
még sok minden más érdekes
játék várta a településrész gyermekeit és szüleit a múlt szombaton megrendezett juniálison,

Cigi helyett virágot!

zsűri a „Zsoltiék” csapatát hozta ki győztesnek. Véleményük
szerint az idén az ő alkotásuk
volt a legjobb állagú és ízhatású. Második helyen a média csapata végzett, a harmadikon pedig a „Lelkes ötvenesek”. Azonban mindegyik csapat finomat
főzött. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy a bográcsok
percek alatt kiürültek. Akiknek
nem jutott, azok sem maradtak
éhesen, mert a részönkormányzat külön főzetett egy hatalmas
adag pörköltet.

Pályázati
felhívás
Sopron Megyei Jogú Város
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

MUNKATÁRSUNKTÓL

A nemdohányzók
világnapja alkalmából
virágosztással egybekötött tájékoztatót tartottak az elmúlt héten
a városháza előtt.
Dr. Berkesné dr. Ács Gabriella
járási tiszti főorvos kiemelte:
a dohányzás egészségkárosító
hatása nem rögtön jelentkezik,
viszont évekkel rövidíti meg
a cigarettázók életét. – Éppen
ezért ne is szokjanak rá! – fordult a jelenlévő fiatalokhoz a
szakember.
Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok hangsúlyozta: a cigarettázás miatt
hazánkban évente harmincötezren, a passzív dohányzás miatt
pedig kétezren veszítik életüket.
– Az önkormányzat örömmel állt
a rendezvény mellé támogatóként, ugyanis a dohányzás elleni
küzdelem olyan ügy, amelyet

amely évről évre több családot
vonz. Miközben a gyerekek
önfeledten játszottak, addig
tizenöt csapat a pörköltfőzéshez készülődött. A versengők
nagy része már ismerősként

köszöntötte egymást, így aztán
nem maradhattak el a szokásos
ugratások sem.
Dr. Simon István, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a
családi nap résztvevőit, majd
felszállt a füst (szó szerint is),
és elkezdődött a verseny. A szigorú zsűri 12 órakor zárta le a
megmérettetést, ekkor következett a bírálat. A Hegedüs István és Gálos István mesterszakácsok, valamint dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon
István alpolgármester alkotta

sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében a
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii.31.) önkormányzati rendelete
szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2019/2020. tanévre vonatkozóan
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.
az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére
havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.
az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:
a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

nem lehet elégszer hangsúlyozni
– tette hozzá.
A rendezvényen megjelentek
közül azok, akik kitöltöttek egy
tesztet és vállalták, hogy nem

›

vagy kevesebbszer gyújtanak
rá, egy cserepes virágot kaptak
ajándékba a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársaitól.

RÖVIDEN

Adomány az óvodának
Gyermeknap alkalmából 100 ezer forint
készpénzadománnyal lepte meg a Hívószó
Családvédő Alapítvány az idén 40. születésnapját ünneplő Jegenye sori tagóvodát.
– Ajándékunkat az anyagi segítségen felül
üzenetértékűnek is szánjuk – mondta Lagler
András, az alapítvány elnöke. – A Jegenye
sori óvoda négy évtizede magas színvonalon látja el feladatát, ezért szerettük volna
kifejezni az Alsó-Löverekben élők nevében
is a megbecsülésünket az intézmény felé.

Szintén az Alsó-Löverekben található a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona, melynek lakóit egy fagylaltozásra hívja meg az alapítvány.

Könyvbemutató
Borbély Imre politológus „Magyar nemzet
építés” és Borbély Zsolt Attila politológus
„Minden magyar felelős minden magyarért” című könyvét mutatják be június 5-én,
szerdán 18 órakor az Erdélyi Házban (Fövényverem utca 15.)

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,
e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első masterdiploma megszerzéséért folytatja,
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.
a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30.,
azokról sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2019. október 30-ig dönt.
Dr. Fodor Tamás polgármester,
az előkészítő bizottság elnöke
Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu
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Örömet adnak a speciális nevelési igényű gyerekek

Kulcs a diákokhoz

EZ LESZ…
Felolvasóest
Június 5., szerda 18 óra, Cédrus KÖNYVrakTÉR
Tóth Krisztina Fehér farkas című novelláskötetét ismerhetjük meg, majd kötetlen beszélgetés lesz a szerzővel

Patikakoncert

KÖVES ANDREA

Június 5. 18.30, Arany Kígyó Gyógyszertár mediterrán kertje
A Patikaház falán Liszt Ferenc keresztszüleinek, Zambothy Ferencnek és Szalai Juliannának avatnak emléktáblát, majd 19 órától a Kőszegi Vonósok koncertjével
folytatódik a program.

Június
első vasárnapja a
pedagógusnap, ilyenkor azokat a nevelőket–oktatókat köszöntjük, akik
munkájukkal önzetlenül segítik a gyerekeket, fiatalokat. Közéjük tartozik Schlaffer
Ferencné is.
Schlaffer Ferencné két és fél
évtizeden át foglalkozott tanulásban akadályozott gyerekekkel. A kozmutzás diákok szeretett Zsuzsa nénije a találkozásunkat szabadkozással kezdte:
– Annyi remek pedagógust
ismerek, nem is értem, miért rám esett a választás. Én
csak tettem a dolgom, azt,
ami a szívemhez a legközelebb állt. 2015-ben mentem
nyugdíjba, azóta, ha egy-egy
ballagás alkalmával belépek
egykori iskolámba, furcsa,
melankolikus érzés fog el. 25
évig koptattam azokat a lépcsőket mindig tele tervekkel,
feladatokkal, amelyek éltettek,
amelyek mindig új és új kihívást adtak. A speciális nevelési
igényű gyerekekkel való foglalkozás rengeteg örömöt adott,
mert nagyon-nagyon sok szeretet kaptam és kapok egykori tanítványaimtól, csupán az
egyéni kulcsot kellett megtalálni mindegyikükhöz.
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Jubileumi kiadvány bemutatója
Június 7., péntek 14 óra, városháza
A 150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület című kötet bemutatója

Boban Markovic Orkestar
Június 7. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Szabadtéri nagykoncert

XII. Soproni Tündérfesztivál

Schlaffer Ferencné Zsuzsa 25 évig oktatott sérült gyerekeket
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Zsuzsa néni eredetileg óvoda- Óvodában. Élvezte a munkápedagógusnak készült mégpe- ját, közben megszületett a két
dig szeretett óvónője hatására: gyermeke is. Ahogy teltek-múl– Kaposvár mellett születtem, és tak az évek, felfigyelt arra, hogy
ide jártam óvodába. Máig em- egyre több a magatartászavalékszem Joli néros, hiperaktív
nire: kedves arcágyerek. Szöget
ra, barna kontyos „Ez a legjobb, ami
ütött a fejébe,
hajára, a fehér kö- velem történhehogy milyen pepenyében olyan tett. Csodálatos
dagógiai módvolt, mint egy dolgokat élhettem
szerekkel lehetföldre szállt an- meg a nehézségek
ne nekik segíteni.
gyal. Csak ült köEzért helyezkeellenére.”
zöttünk az udvadett el a kilencron, simogatta a
SCHLAFFER FERENCNÉ venes évek elehajunkat, és fojén a Petőfi téri
lyamatosan mesélt, dalolt.
iskolában, akkor azt gondolta:
A nyugdíjas pedagógus el is néhány évig marad, ám az otindult a megálmodott úton: tani légkör, az egymást segí1975-ben diplomázott az óvó- tő remek kollégák, a gyerekek
képző intézetben, majd el- ragaszkodása nyugdíjazásáig
helyezkedett a Pamutipari ott tartotta.

– Ez a legjobb, ami velem történhetett – mesélte. – Csodálatos dolgokat élhettem meg a
nehézségek ellenére. Akkoriban
még kevesebb szó esett a drámapedagógia közösségformáló,
személyiségfejlesztő hatásairól.
Én mégis ehhez az eszközhöz
nyúltam az akkori igazgatónő,
dr. Magas Lászlóné felkérésére,
amikor irodalmi klubnapközit,
majd színjátszókört alakítottunk a gyerekeknek, akik nagyon
szerették a próbákat és a fellépéseket. Sok-sok városi, megyei
versenyen vettünk részt, számos díjat kaptunk, de a lényeg
nem ez volt, hanem tanítványaim mosolya. A sajátos fejlődésű
gyerekek nagyon erősen tudnak
ragaszkodni, és nagyon hálásak,
ha törődő figyelmet kapnak.

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 se-

gítő 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
aS
 oproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Lenck- vagy Haller-villa
A Kossuth Lajos utca 17. szám alatti villa építtetője 1887-ben dr. Lenck Kálmán (1854–
1901) ügyvéd volt. Az épületet a Sopronban
született, majd később a bécsi és a stuttgarti műegyetemen tanuló Hofer Ottó (1847–
1901) műépítész tervezte. A Lenck család
később őt bízta meg az evangélikus temetőben lévő Lenck-mauzóleum tervezésével
is. Lenck Kálmán az ügyvédi praxisa mellett
kiváló zenész is volt, Sopron híres cigány
prímásával, Munczi Lajossal együtt tanult hegedülni, majd később Bécsben is adott koncertet. Emellett szenvedélyes lepkegyűjtő
volt, értékes gyűjteményét a Nemzeti Múzeumra hagyományozta. Érdekes, hogy ügyvéd létére – jelentős vagyont hátrahagyva – végrendelkezés nélkül halt meg 1901.
november 4-én. A Kossuth Lajos utcai (abban az időben még Indóház út) villát özvegye egy Jókai utcai ingatlannal együtt százezer koronáért adta el. Az impozáns épületet
később az Erdélyből származó Hilibi-Haller család vásárolta meg, így váltak részben
ők is a villa névadójává. Dr. Hilibi-Haller József (1884–1914) ügyvéd, udvari tanácsos az

első világháborúban a 9. huszárezred főhadnagyaként szolgált a szerb fronton, ahol tífuszban megbetegedett, hazahozatala után
Sopronban hunyt el 1914-ben, sírja a Szent
Mihály-temetőben található. Az államosítást követően az épületet átalakították, előbb
szakszervezeti üdülőként működött, majd a
Művelődésügyi Minisztérium üdülője lett. A
rendszerváltást követően egy állami tulajdonú egészségmegőrző és oktatási profilú vállalkozás „Haller-villa” néven üdülőszállóként működtette, jelenleg zárva van.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Szűrő
vizsgálatok
Idén is ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak az
Arany Kígyó Gyógyszertárban a XVI. Országos Patika Napon. A program június 12-én 8-tól 15 óráig tart.
A vizsgálatok között szerepel: vérnyomásmérés, BMI
testtömegindex-számítás,
összkoleszterinszint-mérés, vércukorszint-meghatározás, haskörfogatmérés,
PSA-szint (prosztata) megállapítása férfiaknak egy
csepp vérből, homeopátiás
tanácsadás, B
 eck-féle dep
ressziókockázat-felmérés,
szemészeti betegségek
kockázatmeghatározása, haj- és fejbőrvizsgálat,
hallásvizsgálat, szájhigiénia-felmérés, melanomakockázat-becslés, lézeres
körömgomba-kezelés. A
meghirdetett szűrővizsgálatokat orvosok, gyógyszerészek és szakasszisztensek végzik.

Június 8–9., Erzsébet-kert, GYIK
Kétnapos szabadtéri program, benne: viseletverseny,
manófaktúra, csillagösvény, tündérharcászat, sárkányséta, kincskeresés, tündértáncház, fáklyás fürkésződés,
vásár, kiállítás, játékok utcácskája, színpadi fellépések.

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Június 8., szombat 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló
Tematikus séta
Június 8. 16 óra, Vasalóház (Tourinform iroda)
Téma: A poncichterek világa (előzetes jelentkezés a
Tourinform irodánál szükséges!)
Belvárosi séta
Június 9., vasárnap 10.30, Vasalóház (Tourinform iroda)

Bemutatkoznak a vadászkutyáink
Június 8. 10 óra, volt mucki határőrs területén
Kutyák és kiképzésük, fajtaismeret, hasznos tanácsok

Sopron zenél! & utcazene-fesztivál
Június 8. 15.30 óra, Várkerület
Közel 20 produkció és több mint 100 fellépő

Szabadtéri istentisztelet
Június 10., hétfő 10 óra, Kócsagvár udvara
A Soproni Református Egyházközség vár minden
érdeklődőt

SopronDrum
Június 10. – június 17., Sopron, Fertőrákos
Budapest Jazz Orchestra – Ella 100
Június 10., hétfő 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Ella Fitzgerald népszerű slágerei Malek Andrea,
Náray Erika, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra
előadásában

Bemutatkozik a Lady Praliné
Édességműhely
Június 11., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: Dobó Gabriella cukrász – a résztvevőket kóstolóval várják!

Virágos Sopronért
Június 12., szerda 16 óra, Ligneum látogatóközpont
Témák: Gyermek és az élő környezet, Szép és több növényünk legyen

Kirják János pere
Június 12., szerda 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Dr. Soós István Phd. előadása

Retró táncos parti dj Seat the Belttel
Június 12. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Megemlékezés a kitelepítésről
Június 14., péntek 17 óra, 1946-os német kitelepítési emlékmű
18 órakor a Soproni Evangélikus Egyházközség dísztermében Balogh Róbert: Nincs már itt semmi dolgom című
művéből tartanak felolvasó estet

Közös térzene
Június 15., szombat 10.30, Várkerület Rondella
A Soproni Juventus Koncertfúvószenekar vendége a
Musikverein Flugrad Wiener Neustadt

Szürrealista kiállítás
Dezséry Dorottya fotóművész és Szük Norbert festőművész házaspár kiállítása
Megtekinthető június 8-ig a Búgócsiga Akusztik
Gardenben

Ecset és objektív
Iván István festmény- és Fabó Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető augusztus 30-ig a Macskakő Gyermekmúzeumban
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Finom ételek, italok, fúvószene és tánc a Várkerületen

A soproni bor ünnepe

A soproni bor minősége magas – az idei borünnepen 18 helyi termelő nedűjét lehetett megkóstolni
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tizennyolc soproni termelő borát
kóstolhatták meg mindazok, akik
a hétvégén kilátogattak a Várkerületre a 28. Soproni Borünnepre.
Zenés műsorok, helyben készült ételek, kirakodóvásár is várta a helyieket és a turistákat.
A borünnep kezdeményezőjének, Sopron Város Fúvószenekarának műsora után pénteken
kora este dr. Fodor Tamás polgármester nyitotta meg a 28.
Soproni Borünnepet. – Ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy
bemutassák boraikat a helyi
termelők – mondta beszédében a polgármester. – Egyúttal köszönetet kell mondanunk
mindazoknak, akik egész évben
a szőlőben dolgoznak. A munka

végeredményét most lehet megkóstolni. A soproni bor minősége
hosszú évek óta magas és tartós.

A borünnepen – az Európai
Borlovagrend Soproni Legációjának tagjai körében – dr. Fodor Tamás Iváncsics Zoltánnak
adta át a város legjobb kékfrankosának járó díszoklevelet. Mint
arról lapunkban beszámoltunk,
a zsűri még tavasszal döntött
úgy, hogy az Iváncsics pincészet
2017-es kékfrankosát tartja a legjobbnak. Azaz egy éven át ezzel
a győztes borral kínálják és ajándékozzák a városi rendezvények

vendégeit. Végezetül a Molnár
Tibor emlékborverseny résztvevői kaptak oklevelet.
A hétvégi három nap alatt
változatos programok várták a
kilátogató helyieket és a turistákat. A színpadon együttesek
váltották egymást, de volt kirakodóvásár és finomabbnál finomabb ételek is. Végezetül, de
nem utolsó sorban: tizennyolc
soproni termelő borát lehetett
megkóstolni a bor ünnepén.

ÁTADTÁK A BORVIDÉKI BORVERSENY DÍJAIT
Idén áprilisban 44 pincészet 123 mintája mérettetett meg a 28. Borvidéki Borversenyen. Az elismeréseket csütörtökön adták át a Gambrinus-házban. A résztvevőket dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok köszöntötte. Amint arról lapunk beszámolt, Iváncsics Zoltán
2017-es évjáratú kékfrankosa, valamint a 2016-os Quartett Cuvée bora kapott nagy aranyérmet. A fehérborok közül a Taschner Borház 2016-os évjáratú chardonnay nedűje lett az első,
a rozék közül pedig a Lövér Pince 2018-as cuvée-je érte el a legtöbb pontot, míg a siller kategóriában ugyancsak a Lövér Pince végzett az első helyen, egy 2018-as évjáratú shiraz borral.

Jutalom a kosárlabdacsapatnak
Rendkívüli közgyűlést tartott az elmúlt héten a soproni képviselő-testület. Mivel a Sopron Basket megnyerte a magyar
bajnokságot, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy hétmillió forint támogatásban részesítik a csapatot. A klub vezetőségét az ülésen dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester köszöntötte. A következő előterjesztés a kulturális, valamint szociális feladatot ellátó

alapítványok támogatásáról szólt. A képviselők megszavazták a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
soron következő taggyűlésén lévő napirendi pontokat is.
Végezetül arról döntöttek, hogy visszavonják a Deák téren
található, 267 négyzetméter alapterületű multifunkcionális
épület hasznosítására korábban kiírt pályázatot.

Sopronba látogatott
az osztrák nagykövet
A városházán fogadta Elisabeth Ellison-Kramert,
Ausztria magyarországi nagykövetét dr. Fodor Tamás
polgármester és dr. Simon István alpolgármester. A
megbeszélésen többek között szó esett az osztrák
A3-as autópályának a magyar határig történő meghosszabbításáról, valamint a soproni és a környékbeli
munkavállalók határátkelőhelyeken való minél zökkenőmentesebb áthaladásáról. – Rendkívül fontos
számunkra a határ menti települések kapcsolatainak
továbberősítése – fogalmazott a találkozón Sopron
polgármestere. A jogi és gazdasági végzettségű nagykövet, aki nemcsak szereti, hanem maga is műveli a
komolyzenét, a megbeszélésen felvetett kérdésekben
támogatásáról biztosította Sopron vezetését.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Jövőnk
érdekében
Horváth Ferenc jegyzete
A soproniak – immár hagyományosan – a Barátság parkban emlékeznek Trianonra. Pontosabban arra a békeszerződésnek nevezett diktátumra, amely katasztrófába sodorta
országunkat, később pedig hozzájárult – nem felmentve a háborús bűnösöket – Európa újbóli lángba borításához. Hogy mit veszítettük, azt – remélem
– minden magyar tudja, nem csupán azok, akik az
új határainkon kívül rekedtek. A helyzet azóta is változatlan. Az országgyűlés 2010-ben iktatta törvénybe a nemzeti összetar„A megemlékezéseknek tozás napját, nemzeti
ma már nem az a célja, emléknappá nyilvánítva június 4-ét. Az orhogy felkorbácsolják
szággyűlés a törvény
az indulatokat, de újra
elfogadásával kinyilés újra tanúsítani kell, vánította: „A több álhogy a magyarság egy lam fennhatósága alá
és oszthatatlan, hogy
vetett magyarság minmi békében szeretünk den tagja és közössége
élni a szomszédainkkal, része az egységes magyar nemzetnek, melyde megvédve – lehenek államhatárok feletti
tőségeinkhez képest
összetartozása valóság,
– a hozzájuk került
s egyúttal a magyarok
magyarok jogait.”
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”. Mi, soproniak különösen érzékenyek vagyunk a Trianonnal
kapcsolatos történésekre, hiszen minket is Ausztriához csatoltak volna a mesterségesen létrehozott
Burgenland részeként. Végül Sopron magyar maradhatott a környező 8 településsel együtt, mert az
olasz közvetítéssel kierőszakolt népszavazáson –
amelyet Ágfalván fegyveres harcok előztek meg –
majdnem kétszer annyian szavaztak Magyarországra,
mint Ausztriára. A népszavazás kezdete, 1921. december 14-e ma már a soproni hűség napja. Szóval,
van mire emlékeznünk ezen a tragikus évfordulón,
például azokra a településekre, amelyeket elvettek
tőlünk, és amelyeknek a nevét utcák őrzik városunkban, éppen azért, hogy soha ne feledjük: egykoron
mindegyik Magyarország része volt.
Sajnos, napi tapasztalatom, hogy mégis akadozik az
emlékezet, a fiataloknak meg nem tanítják meg, hogy
azoknak a mai határainkon kívül került településeknek bizony volt és van magyar neve, legyenek akár
néhány kilométerre tőlünk, vagy akár Székelyföldön
vagy a Felvidéken. A megemlékezéseknek ma már
nem az a célja, hogy felkorbácsolják az indulatokat,
de újra és újra tanúsítani kell, hogy a magyarság egy
és oszthatatlan, hogy mi békében szeretünk élni a
szomszédainkkal, de megvédve – lehetőségeinkhez képest – a hozzájuk került magyarok jogait. Ezt
szimbolizálja a nemzeti összetartozás napja. Azért
(is) kell emlékeznünk, hogy – történjen is bármi a
világban – az idő múlása ne rozsdásítsa el, hogy mi
történt 99 évvel ezelőtt, de elsősorban azért, hogy
felmérve, elemezve tanulságait, biztonságosabban
építhessük jövőnket.

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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„Ez az emlékmű lelkünk egy darabkájából készült”

Egyetemi szoboravató

Nehezített
permetezés
A szokatlanul száraz, kora tavaszi időjárás
nem kedvezett a mezőgazdaságnak. Mostanra
azonban a májusban szokásos csapadékmennyiség többszöröse áztatta a földeket, ami
viszont növényvédelmi problémákat vet fel.

PLUZSIK TAMÁS

Születésének 75.
évfordulóján dr. Molnár Sándornak, a Soproni Egyetem korábbi
dékánjának, az általa
alapított Faanyagtudományi Intézet professzorának szobrát leplezték le hétfőn
délben az egyetem
botanikus kertjében.
– Meglehet, néha igazságtalan a választás, hogy kinek állítunk szobrot, e téren minden
bizonnyal van még pótolnivalónk itt, az egyetemen, azt azonban alig hiszem, hogy Molnár
Sándor szobrának létjogosultságát bárki vitatná – fogalmazott beszédében prof. dr. Náhlik András rektor, aki külön
kiemelte, hogy Vanyúr István
szobrászművész élethű alkotásának elkészítését közel százan
támogatták, magánszemélyek
és cégek egyaránt.
– Molnár Sándort sokan személyes, baráti élményeinken
keresztül látjuk – tette hozzá
dr. Apostol Tamás címzetes
egyetemi docens, a szoborállítás
és az anyagiak előteremtésének
egyik főszervezője. – Magam is
így emlékszem rá, közvetlen,
nyitott személyiségére, az első
találkozásunkra a nagykőrösi fűrészüzemben. Olyan egyéniség
volt, aki mindig tudott segíteni,
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Dr. Fehér Sándor dékánhelyettes és dr. Náhlik András rektor a dr. Molnár
Sándor emlékszobor leleplezése után FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
támogatni, adni. Ez a viszonya
az élethez, embertársaihoz
eredményezi azt a szeretetet,
mely máig is övezi személyét.
Mi, akik eljöttünk az emlékmű
avatására, tudjuk, hogy van bennünk szeretet. Itt állunk egy kőből és ércből készült emlékmű
előtt, de mi tudjuk, hogy nem
kőből és ércből készült, hanem
a lelkünk egy darabkájából, a mi
szeretetünkből.

Dr. Molnár Sándorról:
Molnár Sándor Törökszentmiklóson született 1944-ben.
Középiskolai tanulmányait a
szegedi Kiss Ferenc Erdészeti

Technikumban végezte, ahonnan a szentpétervári Erdészeti Akadémia Faipari Mérnöki
Karára került, ahol 1968-ban
vette át faipari mérnöki oklevelét. Több faipari üzemben
dolgozott vezető beosztásban,
majd 1980-ban került a Soproni
Egyetemre, ahol 1986-ig egyetemi főtitkárként tevékenykedett. 1988-ban lett akadémiai
doktor, ekkor nevezték ki tanszékvezetőnek, majd 1994-ben
habilitált és egyetemi tanári kinevezést kapott. 2001 és
2008 között a Faipari Mérnöki
Kar dékánja volt. 1990-ben ő
kezdeményezte az erdészeti és

faipari szakvásárok megtartását Sopronban, mely innoLignum néven mind a mai napig él. Több ciklusban is volt a
Faipari Tudományos Egyesület
elnöke, valamint a Faipar című
szakfolyóirat főszerkesztője. A
számtalan szakkönyv és tudományos munka mellett élete
utolsó éveiben kollégáival és
tanítványaival mesekönyveket
írt és jelentetett meg Mesélnek
a fák, Mesélnek a gombák, Mesélnek az erdők–mezők állatai
címmel. Sajnos a Mesélnek a
vadvirágok című készülő kötete 2014-es halála miatt már
nem jelenhetett meg…

– Májusi eső aranyat ér – tartja
a mondás, azonban a túlzott
mennyiségű csapadék kedvez
a baktériumok, gombák és más
kártevők elszaporodásának a
gyümölcsösökben. Ilyenkor
fokozott figyelmet kell fordítani
a növényvédelemre – emelte ki
Horváth Gábor, a Roth Gyula
Erdészeti, Faipari, Kertészeti
és Környezetvédelmi Iskola
tangazdaságának vezetője.
A gyümölcsösökben a fákon
megjelentek a levéltetvek, az almatermésűeknél néhol lisztharmat nyomait is látni. A gombák
és a rovarkártevők elleni permetezésnél fontos a megfelelő
időzítés. – Az ilyen szeszélyes
időjárás közepette vagy nem

tudjuk időben kijuttatni a permetszert, vagy gyorsan lemossa azt az eső. Azt javaslom mindenkinek, hogy mielőtt kimegy
permetezni, alaposan tanulmányozza át az időjárás-előrejelzéseket – tette hozzá a szakember.
A kártevők elleni megfelelő
védelem mellett összességében a sok nedvesség kedvez bizonyos gyümölcsöknek. Figyelembe kell azt is venni, hogy az
előttünk álló nyári hónapokban
az országos átlagnál kevesebb
csapadék hullhat. Fontos, hogy
a talaj nedvességkészlete addigra feltöltődjön, így a növények
könnyebben átvészelnek egy
esetleges száraz időszakot.
(sopronmedia.hu)

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Kiemelten fejlesztik
a nemzeti parkokat
Mintegy 40 milliárd forintot fordít a kormány a 2014–
2020-as időszakban a nemzeti park igazgatóságok csaknem száz fejlesztési programjára – mondta László András, a fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásáért felelős miniszteri biztos. Kiemelte: ezek többsége
a növény- és állatvilág rekonstrukciójára irányul, de
lesznek infrastrukturális beruházások is. Magyarország
egyébként sikeres az uniós támogatások felhasználása
terén, hiszen a régióban élen jár a pályázatok meghirdetésében, valamint a források lehívásában.
Az egyes beruházási elemek bemutatására egy tájékoztató kampány is indul. A rendezvényeken népszerűsítik
azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak Magyarország természeti értékeinek megőrzéséhez és megismertetéséhez. (mti)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron–Brennbergbánya,
Soproni út 25. sz. alatti
irodaépület–raktár
bérbeadás útján történő hasznosítására
Alapterülete: 248 m2
Bérleti díj alsó határa: 4.140 Ft/ m2/ év + áfa
A licittárgyalás időpontja: 2019. június 24. 13 óra
Megtekintés időpontja: 2019. június 12. 11 óra
A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em. Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató,
illetve további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatók.

›

ZÖLD HÍREK

Összefogással
a parkerdőért
Újabb pihenőhellyel
gazdagodott a Soproni
Parkerdő: az Ojtozi sétány Lövér kemping felőli végére erdei ülőgarnitúrát és ismeretterjesztő táblákat helyeztek ki a
napokban.
– Az elmúlt években
egyre többen érzik magukénak az itteni parkerdőt – emelte ki Bánáti
László, a TAEG Zrt. parkerdei és kommunikációs igazgatója. – Számos
példát mondhatnánk,
akár magánszemélyeket vagy egyesületeket,
nagyobb cégeket is említhetnénk. Ezt a kis pihenőhelyet is az egyik ilyen
partnerünknek köszönhetjük. Az itt kiállított
táblák tartalmi elemei
beleillenek a környezeti
nevelési programunkba.

Elismerő oklevél
Miniszteri elismerő oklevélben részesült Kapui
Jánosné, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság titkárnője az
igazgatóság kiegyensúlyozott tevékenységének érdekében kifejtett
közel két évtizedes áldozatos és eredményes
munkájáért. A nemzeti parkok hetén megtartott ünnepségen adta át
a kitüntetést Nagy István
agrárminiszter.

2019. június 5.

Sopron zenél!
Közel 20 produkció és több mint
100 fellépő várja a közönséget
az idei Sopron zenél! & utcazene-fesztiválon. Az önkormányzat által támogatott rendezvény
június 8-án 15.30-kor kezdődik
a Várkerületen. A belvárosban
összesen 5 színpadot állítottak
fel, ahol folyamatosan játszanak
a zenészek.
A részletes program a következő: Várker Nagyszínpad:
19 óra RUMLI, 19.25 megnyitó,
19.45 Woodstock 50th, 20.50
Intim Torna Illegál. Hoffer suli
kisszínpad – Mária szobor: 15.35
önállóan és szakmai vezetéssel szerveződött együttesek,
alkalmi formációk, szólisták

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

változatos műsora, az iskola szervezésében. Tramini Zenepont: 15.45 Mahesh Music,
16.20 But Enikő, 16.55 Poplesz,
17.30 Helga Jazz Trio, 18.20
BrassTime. Rondella Kisszínpad
(OTP környéke): 15.30 Csendtörők zenekar,16.05 Big Mouse
Bandd, 16.40 Beat Your Self, 17.15
Four Corners, 17.50 Péntek Délután,18.25 Balogh Bikini Tribute Band, 19.30 Local DJ Chill DJ
Jokóval. Várárok színpad: 15.40–
16.10 Joke, 16.15–16.45 Petrolhead, 16.50–17.20 Aktuális zenekar
(akusztik), 17.25–17.55 PLASTICOCEAN (akusztik), 18.00–18.30
Crowstand (akusztik), 18.35–
19.05 Drawing Akusztik.
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Aki a kezével, az eszével és a szívével dolgozik, az művész

Remek vizsgakiállítás

Kórusmuzsika
Európai kórusmuzsika két
kórusra – ez a soproni Kórus
Spontánusz következő programjának tematikája. Június
23-án, vasárnap 15 órakor ismét
egy különleges koncertre várják a közönséget a soproni Szent
Imre-templomban.
Mint arról beszámoltunk, a
kórus három hangversenyből
álló saját bérletsorozatot indított el ebben az évadban. Az első
két előadás nagy sikert aratott,
most pedig az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Karib-térség és Afrika után hazai
vizekre eveznek az énekesek.
A Kórus Spontánusz vendége ezúttal a Vass Lajos Kamarakórus lesz, akikkel közösen
szólaltatják meg a két kórusra

írt, nyolcszólamú, egymásnak
felelgető műveket. Habár a
kettős kórus koncepciója nem
új keletű, ma ritkábban hallhatunk róla az énekkarok kisebb
létszáma miatt. Éppen ezért is
számít igazi zenei csemegének
a közelgő koncert. Az előadás repertoárja több korszakon ível át,
a reneszánsztól napjainkig válogat a kórusirodalom remekeiből, például felcsendülnek Bach
és Kodály szerzeményei is.
És hogy miként alakult ki a
kooperáció a fővárosi vegyes
karral? A Vass Lajos Kamarakórus és a Kórus Spontánusz életében a közös pont a karvezető,
hiszen mindkét kórus élén Kocsis-Holper Zoltán, a Nemzeti
Énekkar másodkarnagya áll.

15 asztalos és 2 faipari technikus, valamint 10 női szabó munkája tekinthető meg a Handler-iskolában
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

A végzős asztalosok, női szabók és faipari technikusok vizsgamunkáiból nyílt kiállítás Remek2
címmel a Handler-iskolában. Hagyományteremtő céllal tavaly rendeztek először ilyen tárlatot.
– A legújabb szakmai és vizsgakövetelmények egyik eleme,
hogy a végzős tanulóknak úgynevezett vizsgaremeket kell
készíteni – tudtuk meg Kósa
Éva igazgatótól. – A szakmailag
rendkívül színvonalas kiállításon a nappali tagozaton, illetve a
felnőttképzés keretében végzett
tíz női szabó, tizenöt asztalos

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Áremelés
Mint megtudtuk, a Sopronhús
Kft. a legtöbb hazai húsipari
vállalattal ellentétben nem
júniustól, hanem csak júliustól emeli termékei árát.
Idetartozó gazdasági hír még,
hogy a Soproni Sörgyár részvényeinek árfolyama stabilan
tovább emelkedik, jelenleg a
4600 forintos árfolyamszinten van. (Soproni Hírlap)

Plombák a gázórákra

Az ÉGÁZ soproni üzeme úgynevezett „jogi zárat” (plombát) helyez el a közeljövőben
a fogyasztói gázórákra, mivel
az utóbbi időben nagyon sok
visszaélést tapasztaltak az órák
manipulációjával kapcsolatban. (Soproni Hírlap)

1969
Két szomszédvár
küzdelme, soproni
győzelemmel
SVSE – Fertőd 2:1. A hazai csapat összeállítása: Babos –
Bugledics, Mersits, Horváth –
Borsos, Tuller – Kelemen, Polgár,
Csuti, Lengyel (Dezső), Marosi
(Wisztercziel). Edző: Csonka
István. Egyenlő ellenfelek küzdelmének látszott a mérkőzés,
hol a hazaiak, hol pedig a vendégek kapuja volt veszélyben.
A 14. percben Kertész, a vendégek kapusa még harmadszorra
sem tudta egy lövést követően
kézben tartani a labdát, melyet

végül is a szemfüles Csuti lőtt
kapura, de a fertődiek szögletre mentettek. A szögletet a
szabadon hagyott Polgár védhetetlenül fejelte a hálóba,
ezzel alakult ki az első félidő
eredménye. A második félidő
harmadik percében Csuti 20
méterről ravasz lövést küldött
a vendégek kapujára, melyet
követően a labda a földről pattant a hálóba. A vendégek találatát a 66. percben csereként
beálló Köő szerezte. A jó iramú
mérkőzésen a szervezettebben játszó SVSE megérdemelten szerezte meg a két bajnoki
pontot, különösen a kiválóan
játszó Polgár, Csuti és Mersits
jóvoltából. (Kisalföld)

1919
Komjáthy János
szervezi a soproni
színtársulatot
A soproni magyar színtársulat ügyében a napokban döntöttek Budapesten. A soproni
társulat jelenlegi összetételében Esztergomba megy, ahol
a volt püspöki zenekar lesz az
együttes zenekara. A jövő évi
soproni társulatot Komjáthy
János, a kitűnő színművész,
volt soproni színházigazgató
fogja megszervezni, ő jelöli ki a
színészeket, akik szeptembertől fogva a soproni színtársulat tagjai lesznek. A színügyek
direktóriuma Sopronnak különösen erős társulatot szánt

és ismerve Komjáthy egyéniségét, bízvást remélhetjük,
hogy szeptembertől fogva
jobb napok köszöntenek be a
soproni színházba. Az új soproni színtársulat szeptember
15-én kezdi meg az előadásokat. Előzőleg kétheti próbával
készülnek a színészek a szezon
megkezdésére. (Soproni Vörös
Újság)

Ellenforradalmi magyar
kormány Sopronban?

Szemmel kíséri a bécsi rendőrség a bécsi magyar ellenforradalmárok mozgolódását. Ezek
sorában vezető szerepet játszanak Szmrecsányi György,
Pallavicini György, Batthyány
Tivadar, Károlyi József,
Héderváry Lehel, továbbá a
volt magyar polgári sajtónak több Bécsben tartózkodó
képviselője, közöttük elsősorban Lázár Miklós, aki társaival
együtt még szombaton boldog
örömét fejezte ki azon, hogy „a
magyar tanácskormány ideje
lejárt”, hogy „a bolsevik mozgalom bacilusát (értsd alatta
a pénzt) sikerült végre biztonságba helyezni”, és aki társaival együtt ama reményének
adott kifejezést, hogy rövidesen sikerülni fog az ellenforradalmi magyar kormányt
Sopronban hivatalosan is proklamálni. (Pesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

és két faipari technikus tanulónk munkája tekinthető meg
az iskola Halász utcai aulájában.
Berna Gábor végzős asztalos,
de ő továbbra is az iskola növendéke marad, hisz az érettségi bizonyítványt is itt szeretné
megszerezni. Az ő vizsgaremeke
egy maga tervezte fésülködőasztal, melyet a kiállítást követően,

mint mondta, a nővérének, Alettának fog ajándékozni.
– Nekem mindig is a fával való
munka volt a mindenem, hisz
fából annyi mindent meg lehet
alkotni, ami szép, praktikus és
még a szemet is gyönyörködteti. Hogy miért éppen egy kecses
kis fésülködőasztalt készítettem? Mert a többség, a társaim
éjjeliszekrényeket, komódokat
állítottak ki, én mást akartam,
valami egyedit.
A tárlatot Horváth Vilmos, a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg,
aki hangsúlyozta: a kiállított
termékek igazi remekművek,

megállnák helyüket akár egy
országos kézműves versenyen
is, sőt előkelő díjakat is elhoznának onnan.
– Aki a kezével dolgozik, az
munkás, aki a kezével és az
eszével, az kézműves, aki a kezével, az eszével és a szívével,
az pedig művész – idézte Assisi
Szent Ferenc bölcsességét Horváth Vilmos, hozzátéve, hogy a
kiállított alkotások szinte mindegyikében ő magát a művészt
is látja. A tárlatmegnyitón részt
vett Mágel Ágost önkormányzati képviselő is.
A kiállítás június 13-ig tekinthető meg.

A világháború képei
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A maga nemében egyedülálló és hiánypótló
könyv jelent meg a Soproni Levéltár gondozásában: Simon Elemérnek, Sopron megye egykori főispánjának az első világháborút bemutató kétszáz fotóját rendezték egy kötetbe.
„A Soproni Levéltár a Nagy
Háború 100. évfordulója alkalmából egy egyedülálló dokumentumgyűjteményt jelentetett meg” – írta a könyv előszavában Dominkovits Péter, a
levéltár vezetője. A megjelent
gyűjtemény Simon Elemér, Sopron megye főispánja első világháborús, a levéltárban őrzött
fényképalbumaiból egy kétszáz darabos, eddig publikálatlan válogatás. A fotókon keresztül speciális perspektívából, a
Magyar Vöröskereszt tábori
főmegbízottjának, a szolgálaton

kívüli honvédhuszár hadnagyként szolgáló Simon Elemér
látószögéből ismerhetjük meg
a nagy háború különböző hadszínterein zajlott harci cselekményeket, a háború által
érintett területek (elsősorban
Galícia és az egykori Oroszország–Lengyelország) polgári
hátországát, a szétdúlt településeket, a természeti és épített
környezetet, valamint a katonák
mindennapjait.
„A Simon Elemér a
Nagy Háborúban” című
könyv fotóin keresztül

bepillanthatunk a Magyar Vöröskereszt keretei között tevékenykedő orvosok, nővérek,
tisztek és katonák háborús, valamint humanitárius tevékenységébe is. Megrázó képek érzékeltetik a világégés pusztításait
és szörnyűségeit, a sebesült katonák szenvedéseit.
A kötetben közreadott fényképeket Balla Tibor alezredes,
hadtörténész válogatta,
valamint
a képaláí rá s ok at
is ő készítette el.

Simon Elemér gyűjtéséből: romokban a
franciaországi Rethel település temploma
FORRÁS: SOPRONI LEVÉLTÁR

SIMON ELEMÉRRŐL: A Sopronban született dr. vitéz Simon Elemér (1875–1954) 1922 és
1935 között Sopron vármegye főispánja volt. 1921–25-ig töltötte be a Magyar Vöröskereszt
főgondnoki tisztét, ezt követően 1922-től 1944-ig elnökölte a szervezetet.
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A bringásoké a jövő – korosztálytól függetlenül

›

Vasvilla kerékpártúra

Szeret kerékpározni?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

MARÁCZI BARNABÁS:
Sopronban nagy a gépjárműforgalom, de adott a kerékpározás lehetősége, jól
kiépített a kerékpárút-hálózat. Mindenkinek ajánlani tudom, hogy üljön biciklire, és égesse a kalóriákat!

MAROSSZÉKY-COTARD
BORBÁLA:
Szoktam és szeretek is kerékpározni. Sokszor gyorsabban halad az ember,
mintha autóval közlekedne. Biciklivel tíz perc, míg
beérek a munkahelyre, s
nem mellesleg, egészséges is a mozgás.
VITÁNYI VERONIKA:
Minden ötven év feletti
embernek javaslom, hogy
rendszeresen kerékpározzon! Jót tesz az egészségnek, a szervezetnek a mozgás. A legjobb, ha a szabadban, az erdőben biciklizünk,
mert így a tájat is megcsodálhatjuk.

A kerékpártúra népszerűsége töretlen, a kisgyermekektől a szépkorúakig mindenkit meg tudtak mozgatni
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ezren teljesítették múlt vasárnap a 28. Vasvilla Családi Kerékpártúra 27 kilométeres távját, amelynek útvonala: Sopron–Fertőrákos–
Balf–Sopron volt. A kerékpárosok idén is a
Vasvilla-iskola udvaráról indultak el, s ide is
érkeztek meg.
Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok gratulált mindenkinek, aki végigtekerte a távot, és egyúttal méltatta a szervezők munkáját.

›

– Sopron egy sportos város,
mely nemcsak a profi sportsikerek miatt igaz, de az évről évre
ismétlődő családi és baráti rendezvények miatt is – tette hozzá.

LELÁTÓ

Oviolimpia
Június 5., szerda 9 óra, városi stadion
Ügyességi versenyek

Kispályás labdarúgás
Június 7., péntek 19 óra, Halász Miklós Sporttelep
A városi kispályás labdarúgó-bajnokság eredményhirdetése

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI
LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Baross u. 22/A I/8. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok részére,
szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 37 m²-es komfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2019. június 13. (csütörtök) 10.00–10.30 között

Sopron, Hátulsó u. 10–12/A I/5. szám alatti
(szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális helyzet alapján
közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC
37 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2019. június 13. (csütörtök) 11.00–11.30 között
••••••••••••••••
A pályázatok benyújtási határideje:
2019. június 24. (hétfő) 13.00–17.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben.
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (99/515–210).

– Az időjárás is kedvezett a
programnak – ezt már Borossay György szervező közölte.
– Számomra az a legfontosabb,
hogy a résztvevők hibájából
nem történt baleset, és csupán
két kerékpár sérült meg. A túra
népszerűsége töretlen, hiszen a
bringásoké a jövő, korosztálytól
függetlenül. A négy és fél éves
gyermektől a szépkorúakig mindenkit meg tudunk mozgatni.
A túra sikeres lebonyolításban
nagy részt vállaltak az iskola tanárai és diákjai is.

Mint megtudtuk, sok támogatás érkezett idén is: több
mint kétmillió forint értékben
találtak gazdára ajándékok, köztük volt huszonkettő kerékpár, amelyet helyi vállalkozók,
közéleti személyiségek, városvezetők ajánlottak fel. A résztvevők által összeadott nevezési díjakból százezer forinttal a
Soproni Gyógyközpont gyermekosztályát, illetve ugyanekkora összeggel az Együtt az
Életért, Sopronért Mentőalapítványt segítik.

HERCEG RÓBERT:
Ha tehetem, akkor kerékpározom vagy rollerezek
a belvárosban. Lemértem:
otthonról a munkahelyre negyedóra alatt érek be
autóval, kerékpárral ugyanez az út csupán nyolc perc.

Soproni galambászsikerek
PÁDER VILMOS

A legrégebbi egyesületek közé
tartozik a soproni sportgalambászok köre. Történetük az 1800as évekre nyúlik vissza, ugyanis
már akkor foglalkoztak galambok versenyeztetésével.

egyesület titkára, Czebe
Imre tízéves kora óta
galambászkodik. Szenvedélye és egyben hobbija nagyon sok munkával és lemondással jár.
Mint mondta, a versenyeztetés ugyanúgy működik, mint a sportolóknál, a
felkészülés sok edzéssel, tréningeztetéssel jár. A
jó szereplés
titka „a ver-

Az F31 Fertő-parti versenykerület Sopron, Ágfalva, Pereszteg, Sopronkőhida és Jobaháza
egyesületeiből tevődik össze.
A soproni klub a múltban
és a jelenben is rendelkezett kiváló galambászokkal.
Nemzetközi és országos hírnévre tett szert Zügn Samu,
Szalai József, Horváth Ferenc,
Keresztes Gábor. A jelen kor
legeredményesebb soproni
sportgalambásza Szigethi
Sándor, aki postagalambjával 2018-ban a legjobb teljesítményt nyújtotta. A
Hamburg–Sopron 850 kilométeres távot a legjobb időCzebe Imre a sokszoros bajnok galambjával
vel sikeresen teljesítette. Az

Ezüstérmes kosarasok
Véget ért a megyei kosárlabda-bajnokság. A
döntőben a Pannonhalma csapata diadalmaskodott az All Star Bowling Sopron ellen.
Az utolsó négy mérkőzést
is lejátszották a megyei
bajnokság soproni csoportjában, így kialakult a
végeredmény: az első lett
a Barátok együttese, második az All Star Bowling, harmadik a Devils, negyedik az

MS-Club, ötödik a Tigrisek,
hatodik az ETIK Nyílászárók, hetedik a Ph. D., nyolcadik a Roth, a tizedik helyen pedig az U99 zárt.
A megyei döntőben a soproni csoportot az első két
helyezett képviselte.

senyző” takarmányozása,
gyógyszerezése, tisztasága és
higiéniája.
A galambok az „edzőjüket”
mozgásukról, hangjukról felismerik, mivel napi kétszer
etetnek, tisztítanak, ellenőrzik,
röptetik őket. A megfelelően
felkészített
versenygalamb jól tájékozódik, kiváló
szaglással rendelkezik, figyeli a szél járását, a
föld mágneses erővonalait jól érzékeli.
Tenyészértéke a teljesítménye alapján
változik. A világ egyik
legdrágább versenygalambjának eszmei értéke 100 ezer euró. Az értékes galambtól a soproni
egyesületben Böszörményi Tibornak van
leszármazottja, a
madárral az olimpiára készül.

Elődöntők:
Barátok Sopron – QPAC Pannonhalma
34–35
Gyűrűk Urai Győr – All Star Bowling Sopron
32–37
3. helyért:
Gyűrűk Urai Győr – Barátok Sopron
55–41
Döntő:
QPAC Pannonhalma – All Star Bowling Sopron 38–34
A 2018/2019-es Győr–Moson–Sopron Megyei
Kosárlabda-bajnokság végeredménye:
Helyezés
Csapat
1.
QPAC Pannonhalma
2.
All Star Bowling Sopron
3.
Gyűrűk Urai Győr
4.
Barátok Sopron

2019. június 5.

Dobogós karatés
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Karate Szakszövetség május végén rendezte meg a magyar bajnokságot – a
sportág olimpiai szakágában, a WKF karate kategóriában –, ahol soproni sikerek is születtek.
A versenyre közel 1000 nevezés érkezett, a megmérettetés
értékét pedig az is növelte, hogy
kvalifikációs verseny is volt, a
helyezések alapján a nemzetközi tornákra is el lehetett jutni.
– Két soproni egyesület képviseltette magát az első napon,
amikor a kadett, junior és felnőtt versenyzők küzdöttek
– mondta Gáncs Krisztián, a
Shotokan Tigrisek SE elnöke. – A
versenyt a Shotokan Tigrisek fiatalja, Gáncs Adrienn kezdte junior kata kategóriában. Szépen
dolgozott, de a négy közé jutásért a későbbi győztessel szemben alulmaradt és az 5. helyet
szerezte meg. Szintén 5. lett a

Sport
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felnőtt kategóriában is. Gáncs
Krisztián maga is versenyzett:
a felnőtteknél 40 pluszos kata
kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A folytatásban a küzdelem
versenyszámok következtek,
amelyek során szintén soproni
sikernek örülhettek. A Bushido-Viadukt SE soproni edzője és versenyzője, Balla Dániel
volt érdekelt a 84 kilogrammosok mezőnyében. A 30 pluszos
kategóriát szép versenyzéssel
nyerte meg és magyar bajnok
lett. A nap zárásaként a csapat
kumite számban is sikeresen
szerepelt és társaival bronzérmet szerzett.

Gólzáporos focihétvége
PÁDER VILMOS

A megyei
bajnokságok utolsó
fordulójában kitettek magukért városunk labdarúgócsapatai, és népszerű volt a hétvégi
Izomláz kupa is.
Megyei I. osztály:
Lipót SC – SC Sopron: 3–1
Igazi focifiesztát láthattak a
szurkolók, a bajnokság záró
találkozóján a bajnok Lipót és a
bronzérmes SC Sopron játszott
egymással. A tét nélküli rangadón küzdelmes, változatos,
sportszerű mérkőzésen dőlt el
a három pont sorsa.
SFAC–Öttevény: 0–5
A bajnokságot végig küzdötték az Anger réti labdarúgók.
Az utolsó előtti helyen zártak,
ami a versenykiírás értelmében
a kiesést jelenti, de ha a megye
II-ből feljutók nem vállalják a
magasabb osztályban szereplést, akkor van némi remény az
I. osztály folytatására.

U17-es és U19-es
NB III. bajnokság:

Gáncs Krisztián a dobogó harmadik fokára
állhatott fel

Az U17-es korcsoportban a bajnokság első és második helyezettjének összecsapásán Győrben 2–0-s vereséget szenvedett
a soproni csapat. A bajnokságot
már hetekkel ezelőtt megnyerték a soproniak, de a veretlenséget nem sikerült megőrizni.

Szép szezonzáró ›

RÖVIDEN

Kihívás napja

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron KC férfi
kosárlabdacsapata
a nyolcadik helyen
végzett a bajnokságban. Siker, hogy idén
bejutott a play offba,
a bajnoki cím sorsáról
döntő rájátszásba.
A Körmend ellen nagyot küzdött a csapat, végül azonban
a bajnokesélyes jobbnak bizonyult és biztosan lépett a legjobb négy közé – az SKC pedig
maradt a nyolcadik.
– Ha azt nézem, hogy az alapszakasz vége előtt két fordulóval
még a 12. helyen álltunk, és végül jó eredményekkel és kis szerencsével bejutottunk a középszakaszba, onnan pedig a rájátszásba, akkor akár bravúrosnak
is nevezhető a teljesítményünk
– mondta Sabáli Balázs vezető

edző. – Ha az egész szezont nézem, volt egy-két fájó és nem
várt vereségünk, amit azonban
akkor a sors elvett tőlünk, azt a
záró szakaszban visszaadta. Idén
jobb volt a csapat kémiája, ös�szességében jobb teljesítményt
nyújtottunk és szépen zártunk.
Érdekes módon a csapat épp
akkor szállította a bravúrgyőzelmeket, amikor példátlan sérüléshullám nehezítette a dolgát. – Amikor egy csapatból húzóemberek esnek ki, általános
tendencia, hogy összetartóbb
lesz az együttes, olyan plusz
eredményeket ér el a csapat egy
ideig, amelyeket nem vártak volna a szurkolók. Mi is így voltunk
az utolsó hetekben – zárta Sabáli Balázs. – Ráadásul több olyan
játékosnak, aki előtte hullámzó teljesítményt nyújtott, jelentősen javult a produkciója.
Kevesebb volt a rotációs lehetőségünk, így pedig mindenki
nyugodtabban játszhatott, és
ennek meg is lett az eredménye.

Sabáli Balázs szerint a Sopron KC jól zárta a
szezont FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Múlt héten városunk is
csatlakozott a kihívás
napja programjaihoz.
Kicsik és nagyok rengeteg mozgásforma közül választhattak. A Dózsa György utcai óvodában Holnthoner Bettina,
a Hársfa sori oviban pedig Árki Heni tartott fitneszbemutatót.
A kihívás napi futás keretében a Lövér szálló buszmegálló – Ojtozi fasor – lőtér útvonalat tehették meg a
résztvevők.
A Halász Miklós Sporttelepen a Soproni Torna Club várta a fiatalokat bemutató edzésre:
szakedzők vezetésével
ismerkedhettek meg
a résztvevők a torna
sportággal és a tornaszerekkel. A Kozmutza
Flóra iskola tornatermében pedig közös
bemelegítés, majd játékos feladatok vártak
a diákokra.
– A kihívás napja idén is
egy újabb lehetőség volt
arra, hogy a fiatal korosztállyal vagy akár a felnőttekkel megszerettessük a sportot, felhívjuk a
figyelmet a mozgás, az
aktív életmód fontosságára – mondta Csiszár
Szabolcs városi sportfelügyelő. – Az idő nem
volt kegyes hozzánk,
de csak egy szabadtéri
programot kellett emiatt lemondani.

Hétvégén hat csapat versengett a nemzetközi Izomláz kupán
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Osztályozómérkőzésen dől el a
kiemelt országos bajnokságba
való feljutás, az első meccset
június 12-én 18 órakor Sopronban, az SVSE sporttelepen a Biatorbágy fiataljai ellen játsszák
Gosztola József edző fiai.
Az U19-es korcsoportban a
soproniak megtorolták fiatalabb társaik vereségét, és 4–3
arányban diadalmaskodtak az
Üstökös FC Győr ellen.

Megyei öregfiúk
bajnoksága:
SC Sopron – Lébény: 12–0
A stadion centerpályáján játszó hazaiak gólzáporos győzelmet arattak. A soproniak tartják
II. helyüket a tabellán. A gólkirályjelölt Tikosi Gyula egymaga

7 találatot szerzett, Borsos 2-t,
Keszeg 2-t és Nagy Krisztián
1-et. Az „öregek” a hétvégén, az
utolsó fordulóban szintén a stadionban Szany gárdáját fogadják szombaton 18 órakor.

Megyei III. osztály:
SVSE–Zsira: 20–0
A vendég zsiraiak nem voltak
egy súlycsoportban a bajnok
soproni együttessel. A mérkőzés végén nagy ünneplést tartottak a lila-fehérek a szurkolókkal karöltve. Mozsolits Jenő
edző elégedetten nyugtázta a
legutóbbi meccsen és az egész
bajnokságban látottakat. Sok
tehetséget „csatába” küldött,
és a fiatalok meghálálták a trénerük bizalmát.

XVIII. Izomláz Kupa
Hat csapat részvételével a Halász
Miklós Sporttelepen tartották a
hagyományos Izomláz kupát.
Grubits József főszervezőnek
köszönhetően évről évre sikeresen rendezik meg a nemzetközi öregfiútornát. A találkozók
baráti hangulatban, sportszerű
keretek közt zajlottak. A torna
végén a díjakat dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok és Csiszár
Szabolcs városi sportfelügyelő
adta át. I. Sárgarigó (Szlovákia),
II. Derbi (Szlovákia), III. Izomláz
1., IV. Tököl, V. Izomláz 2., VI. Guttor (Szlovákia). A torna gólkirálya Taschner László (Izomláz 1.), a
legjobb játékos Csigó Zoltán (Sárgarigó), a legjobb kapus K
 recser
Tibor (Derbi) lett.

Kulcsfontosságú
a jó védekezés
RÁZÓ LÁSZLÓ

A 2019/20-as szezontól Gáspár Dávid irányítja a Sopron Basket szakmai munkáját. A vezetőedző
elmondta: az általa
támogatott játékfilozófiában alap a
kemény védekezés és
a kreatív támadójáték.
– Nem egy hirtelen jött döntés eredménye, hogy Sopronban folytatom a pályafutásomat. Többkörös egyeztetésen
vagyunk túl a Sopron Basket
vezetőivel, és Zalaegerszegen is
már korábban megegyeztünk
a távozásomról – mondta el
érdeklődésünkre a Sopron Basket új vezetőedzője. – A családdal is átbeszéltük, hogy költözni
fogunk, tehát alaposan megfontolt változtatásról van szó.
Mivel Gáspár Dávid az U20as válogatott szövetségi edzője
is, várhatóan augusztus közepétől kezdi meg a munkát Sopronban. Elmondása szerint jelenleg a soproni játékosok egyéni
képességeit elemzi, a kerethez
tartozó kosárlabdázók stílusát
tanulmányozza, erősségeiket,
gyengeségeiket méri fel. A szakember nagyon pontosan nyomon követte a csapat Euroliga

A Sopron Basket új vezetőedzője, Gáspár Dávid
Zalaegerszegről érkezik Sopronba FOTÓ: ZAOL.HU
felkészülését és szereplését, ez
ugyanis újdonság lesz a fiatal
tréner számára.
– A játékfilozófiámban az alap
a kemény és hatékony védekezés – tette hozzá a szakember.
– Minden játékosnak pontosan
tudnia kell, mit kell tennie az
adott szituációban annak érdekében, hogy kivédekezzük

az ellenfél minél több támadását. Emellett bizonyos keretek
között szeretek szabadságot
adni a játékosoknak, szeretem,
ha a csapatom kreatív, fineszes
megoldásokkal tarkított támadójátékot mutat be. Bízom abban, hogy ez a játékfilozófia
Zalaegerszeg után Sopronban
is eredményes lesz.
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Minden eddiginél színesebb programokat kínáltak a gyereknapon

Játékváros a Jerevánon
KÖVES ANDREA

Kicsik és nagyok birodalmává vált a Jereván lakótelep a városi
gyermeknapon. A
Kodály téren sok-sok
színes játék, izgalmas
program várta a család
minden tagját szombaton egész nap. Dr.
Farkas Ciprián városi
tanácsnok a város
nevében köszöntötte
a családokat.
A gyerekek álma vált valóra,
amikor egy igazi játékváros kelt
életre a Jereván lakótelep tágas,
füves területén. A nagyobbak
örömmel vették birtokukba a
játszóvárat, az óriás csúszdát,
az ugrálóvárat, a legkisebbek a
fajátékok parkjában kalandoztak, sokan keresték fel a kézművessátrat, ahol arcfestés is várta
a lurkókat. A jeles napon tűzoltó- és rendőrautóba, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
rabszállítójába és mentőautóba is beszállhattak a gyerekek, a színpadon pedig koncertek, bemutatók szórakoztatták
a családokat a gyermeknap
szervezője, a Jereván lakótelep

„Nem lehet tervezni
szerelmet vagy
halált, vagy harcot,
sem semmi mást.
Az egyenlet így
szól: Ember plusz
Szándék egyenlő
Véletlen. Ezt viszont
nem lehet elhinni.
Tervnek igenis kell
lennie valahol,
csak bölcsen
álcázva, ahogy a jó
drámaíró álcázza a
cselekményt.”

›
Sokan keresték fel a kézművessátrat a városi gyereknapon, itt arcfestés is várta a lurkókat
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Településrészi Önkormányzata
jóvoltából.
Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereváni Részönkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte: ez az év legjobb
napja, nagy öröm, hogy az idei
gyermeknapot minden eddiginél színesebbé, tartalmasabbá
tehették a szervezők. Dr. Farkas
Ciprián városi tanácsnok a város
nevében köszöntötte a családokat. Beszédében hangsúlyozta:
a kormány nemes célja, hogy
minél több gyermek szülessen,

MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széchenyi István Gimnázium 10.d osztálya 400 ezer forintot
nyert az „Adj egy ötöst” című pályázaton. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a diákok a Doborjáni EGYMI tanulóinak
tartottak foglalkozásokat.

›

A HÉT MOTTÓJA:

Irwin Shaw (amerikai
regény-, dráma- és novellaíró)

és szeretetben, egészségben
tudjon felnevelkedni. A magyar
kormány családokat támogató
intézkedései is ezt a célt szolgálják. Utalt arra, is hogy a hétvége

csapatokat alkotva fejlesztő játékokat vezettek a gyerekeknek.
Az alkalom zárását jelentő közös
éneket – közkívánatra – többször
is meg kellett ismételni.
– A nyári szünetben ötven állatfigurát készítettünk zoknikból a gyerekeknek, melyekbe
bármikor belekapaszkodhatnak,
ha félnek, vagy ha bajban vannak – mondta Palotai Fruzsina

a pedagógusok előtt is tiszteleg,
amikor mindenki szeretettel
gondol azokra az óvónőkre, tanítókra, tanárokra, akik a gyerekekről odaadással gondoskodnak.

KÖNYVAJÁNLÓ

Irwin Shaw:
Oroszlánkölykök

A gyermeknap legizgalmasabb
pillanata a nagyszabású tombolasorsolás volt, ahova Csiszár
Szabolcs városi sportfelügyelő is
sok-sok ajándékkal érkezett.

90 ÉVES ÓVODA: A Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf 90. születésnapját ünnepelte
az intézmény apraja-nagyja pénteken, gyermeknapi rendezvény keretében. A kicsiket rengeteg program és komoly ajándék is várta, ugyanakkor a rendezvény a jótékonyságról is szólt: a
szülők szendvicseket és süteményeket készítettek, az ezekből befolyt összeg pedig az óvoda
alapítványát gyarapítja. Egy fotókiállítás is nyílt, amely az óvoda történelmének értékes pillanatait mutatta be. Sopron önkormányzata ajándékkal is kifejezte a Bánfalvi Óvoda tevékenysége iránt érzett háláját: dr. Farkas Ciprián egy udvari játékot is átadott az intézménynek. A
rendezvényen rész vett Mágel Ágost önkormányzati képviselő is.

A mesélő Széchenyi

A Salva Vita Alapítvány „Adj egy
ötöst” címmel minden évben
pályázatot hirdet általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákcsoportok számára. A
pályázat célja az, hogy a felnövekvő generáció személyes találkozáson és élményeken keresztül ismerkedjen meg fogyatékossággal élő emberekkel.
– Az állatvilág témája köré
szerveződő programunkat a Doborjáni EGYMI 50 fogyatékkal
élő tanulójának állítottuk össze
– mesélte Kovácsné Bella Irén, a
10.d osztályfőnöke. – Az igazgatónő, Krutzlerné Szarka Tünde
rendkívül pozitívan fogadta a
megkeresésemet, és segített a
feladatok összeállításában.
A gimnazisták először meg
akartak ismerkedni a doborjánis
gyermekekkel, hogy az „élesben
való bevetésre” feloldódjanak,
így még szeptemberben egy tanórára az intézménybe látogattak. Az első találkozásra a kisdiákok által ismert dalokkal és
egy bábelőadással is készültek.
Ez végül is annyira jól sikerült,
hogy a gyerekek azt kérdezgették, mikor jönnek legközelebb.
Október 28-án volt az a négy
tanóra, amivel az osztály pályázott. A gimnazisták ismét báb
előadással kezdtek, majd négyfős
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ötletgazda. – Ezekből szabadon
választhattak maguknak.
Goda Zsófia elmondta, mindannyian rengeteget tanultak a
sérült gyermekekkel töltött időből, így még az első adventi napot is együtt ünnepelték. Mégis
óriási meglepetés és büszkeség
volt számunkra, hogy a szakmai zsűri a közel 100 pályázó osztályból abba a tizenkettőbe választotta őket, amely
négyszázezer forintot nyert.
Az összeg egy részét az erdei
iskolának ajánlják fel, a többit
osztálykirándulásra fordítják.
A sérült gyerekek június 13-án
az Óz, a csodák csodája című
darab előadásával szeretnék a
széchenyiseknek a hálájukat
kifejezni.

A Széchenyi három 10.d-s tanulója: Goda Zsófia,
Seher Nikolas és Palotai Fruzsina a nyeremény
utalvánnyal FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Zsófia művészeti
egyetemre készül
MADARÁSZ RÉKA

A múlt héten fejezte
be a vizsgáit Brality
Zsófia Hanna, aki
immár alkalmazott
grafikusként készül
tanulmányai folytatására. Ha felveszik az egyetemre,
ha nem, a lány Budapestre költözik.
Brality Zsófia Hanna minden
évben részt vett valamilyen
versenyen, idén a WorldSkillsen
hatodik, tavaly a szakmai vizsgatárgyak versenyén kilencedik
helyezést ért el a soproni Handler-iskola „színeiben”.
– Most leginkább az foglalkoztat, hogy felvesznek-e a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
textiltervezés szakára – mesélte Zsófi. – Az előszűrőn már továbbjutottam. Rengeteget készültem rá, ugyanis komplex
követelményeknek kellett megfelelni: egy nyolclapos portfóliót és egy kétlapos vizsgafeladatot kellett elkészíteni.
Vizsgafeladatként egy idős–
fiatal ellentétre épülő alkotást
kért az egyetem. Rendkívül
kreatív nagynénjének és édesanyjának köszönhetően Zsófi
megtanult nemezelni, így ezzel
a technikával készített maszkokat. Elmondta, azért választotta
ezt a szakot, mert ki akart próbálni valami újat, és korábban

Brality Zsófia Hanna

Az 1948-ban megjelent
háborúellenes, antifasiszta regényben Irwin Shaw
– aki addig színdarabokkal és novellákkal vált híressé – rendkívül élethűen ábrázolja a második
világháború kegyetlenségét, ami nem kímélte
sem a hétköznapi embereket, sem pedig a csatában harcoló katonákat. Az
író két amerikai katona és
egy náci őrmester személyes sorsa köré építi a világhírű regényt.

Ez történt
Sopronban

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

készített már több textiltervet.
A lány életében meghatározó az
egészségtudatosság: egyre inkább igyekszik követni a hulladékmentes (zero waste) életmód
alapelveit, továbbá újrahasznosított alapanyagok felhasználásával előállítani tárgyait.
– Vizsgatervként egy saját
teázót álmodtam meg – tette
hozzá Zsófi. – Olyan arculatot
alakítottam ki, ami minden társadalmi rétegnek szól, ugyanakkor organikus, és minimális
hulladék felhasználására törekszik. Szeretnék egy divatos,
hordható ruhákból, táskákból,
kiegészítőkből álló saját kollekciót is tervezni.
Brality Zsófinak a Handler-iskolában eltöltött öt éve
során készült legjobb alkotásai
– többek között A kis herceghez rajzolt illusztrációi – június 7-ig még megtekinthetőek a
Liszt-központban.

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

200 évvel ezelőtt, 1819. május 29-én született Sopronban Kalmár György (József)
honvéd alezredes, hadbíró.
1848 októberében ezredével csatlakozott a honvédsereghez. Bécsben telepedett le, 1893-ban hunyt el.
100 évvel ezelőtt, 1919. május 27-én a párizsi békekonferencia 1919. május 27–31.
között elfogadta a javaslatot, hogy Nyugat-Magyarország területét – Sopront
is beleértve – Ausztriához
csatolják.
75 évvel ezelőtt, 1944.
május 26-án halt hősi halált Horváth Gyula repülő hadnagy.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Erdőmérnök nagyapja szabályozta a Plitvicei-tavakat

NEM TUDJUK ELHINNI?

Amikor az ember az 50. évét
betölti, akkor régi osztálytársai is 50 évesek. Nagy találkozó lehetősége az évforduló, ki is használtuk hétvégén.
Az asztalnál sok mindenről
szó esett, és én (nem bírtam
ki) elmondtam, hogy immár 50 évesen nekünk, fiúknak évente el kell ballagnunk urológushoz, hiszen
a prosztatamegnagyobbodás növekvő esélye mellett időben fel kell ismerni,
ha esetlegesen prosztata
rákunk alakul ki, másrészt
valamennyiünknek, szűret-

›

nünk érdemes, hogy a vastagbelünkben nem növekszik-e valamilyen, akár rákba torkolló csúnyaság.
Egy általános iskolás osztály
hű képe a társadalomnak. A
megértés, az értetlenség, a
hűha, akkor menni kell, az
„érezném, ha lenne valami”,
az „orvosmaffia biznisze az
egész” mind elhangzott, felszínre tört. Azért én remélem, mégis sokan elmennek,
és senkit nem kell temetünk
vastagbél- vagy prosztatarák miatt.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 5–11.

Június 5.,
szerda

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

Június 6.,
csütörtök

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Június 7.,
péntek

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Június 8.,
szombat

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Június 9.,
vasárnap

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 10.,
hétfő

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 11.,
kedd

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

99/314–084

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

KERESZTREJTVÉNY

Selmecbányáról Sopronba
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna
fogorvos. Már gyermekkorában
erre a pályára készült, azt pedig
a sors hozta, pontosabban az
egyetemi évek, hogy a férje is
szakmabeli.
– Apai felmenőim a Felvidéken, Selmecbánya környékén éltek – kezdte családja történetét
Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna.
– Nagyanyám, Majovszky Aranka anyai ágon tősgyökeres selmecbányai családból származik.
A helyi múzeumban van egy, a
városról 1740 körül készült festmény, melyen jól látható a Majovszky-família ősi háza is. Fodor Vince nagyapám egy Guszona (Husiná) nevű szuhavölgyi
kis faluban született 1886-ban,
erdőmérnöki oklevelét 1913ban vette át. Nagyapa akkurátus, szigorú, rendszerető ember
volt, aki az első világháborúban
való helytállásáért vitézi címet
is kapott. Szakmai névjegyét is
sok helyütt letette, így például
részt vett a Plitvicei-tavak szabályozásában, de ő tervezte és

építette meg a Kecskemét közelében lévő tőserdei kisvasutat is.
– Édesapám, Fodor Endre, a
vajdasági Deliblátban született 1919-ben, nagyapa abban
az időben ugyanis éppen ott
tevékenykedett – folytatta Zsuzsanna. – Négyen voltak testvérek, négy fiú és mindnyájan
megkapták a behívót a frontra,
de végül mindegyikük túlélte a
háborút. Édesapám kitüntetéses jogi diplomáját még Kolozsváron vehette át, majd ő volt az
ország legfiatalabb bírója Kunszetmiklóson, de miután feleségül vette az édesanyámat, aki
úgymond kuláklány volt, egyszerűen kidobták az állásából, és
biztosítási ügynökként tudott
csak elhelyezkedni.
Nehéz évek következtek ezután, húst csak akkor ettek, ha

Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
az édesapja éppen tudott halat
fogni a Duna árterében. A család
ezért Budapestre szeretett volna
költözni, de 1956-ban, a forradalom első napján egy békés tüntetésen az édesanyját eltalálta
egy eltévedt lövedék, ami miatt
hosszú időre lebénult.

– Ahogy szokták mondani,
csak a szépre emlékezem. A
Kecskemét melletti Tőserdőre,
Kunszetmiklósra, Kisvárdára és
ma már persze Sopronra, amely
az otthonom. Ez természetes is,
hiszen itt élünk már több mint
három évtizede.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1952-ben született Budapesten. Édesapja ügyvéd volt, édesanyja a háztartást vezette. Férje fogorvos, Pali fiuk anyai nagyapja nyomdokaiba
lépett, jogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója.

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 12-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 22-i rejtvényünk megfejtése: források világnapja. Szerencsés megfejtőnk: Kiss Károlyné.

12 Sztárok itt és ott
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Amerikában hódít
Goztola Kristina
KÓCZÁN
BÁLINT

sarok

Közös minta születik
MADARÁSZ RÉKA

Két alkalommal
is levetítik a Los Angeles-i
magyar filmfesztiválon azt a kisfilmet,
amelynek producere
és női főszereplője
Goztola Kristina.
Goztola Kristináról korábban
a Soproni Téma is írt, hiszen
az egyik legfoglalkoztatottabb
magyar színésznő külföldön.
Kristina filmezett már Olaszországban, Franciaországban,
Spanyolországban és az Egyesült Államokban. A magyar
mozikban is bemutatott HhhH
– Himmler agyát Heydrichnek
hívják című francia–belga–
angol–amerikai nagyjátékfilmben számos világsztár – köztük
Rosamund Pike és Jason Clarke
– oldalán kapott szerepet.
A közelmúltban pedig kiderült, hogy a tengerentúlon rendhagyó módon két alkalommal
is levetítik az Engedj el! című
pszichológiai drámát, amelyben Kristina az egyik főszereplő. A közönség október 20-án
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Otthonról hozott mintáink életünk minden területén meghatározóak. Egy párkapcsolat sikeressége a két fél mintáinak összehangolásán is múlik: ha sikerül kialakítani egy közös metszetet, akkor fejlődhet az együttműködés.
– A tágabb családi környezetből kapott mintáinkhoz
később is ragaszkodunk, és
nemcsak azokhoz, amelyek
az életünket segítik, megkönnyítik, hanem sokszor
azokhoz is, amelyek szenvedést okoznak – tudtuk
meg Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeutától. – Ennek a pszcihológiai
hátterében az áll, hogy rendkívül fontos az életünkben a
biztonságérzet, és azt érezzük biztonságosnak, ami ismerős, ami megszokott.
A családi minták három–
négy vagy akár még több

Goztola Kristina
a Laemmle’s Royal Theaterben Los Angeles-ben, míg október 27-én Hollywoodban, a
Laemmle’s NoHo7 Theaterben
láthatja a filmet.

Az Engedj el! Goztola Kristina
2017-ban alapított saját produceri irodája, a Budapest–Párizs
központú Jona Films Paris első
kisjátékfilmje volt.

generáción keresztül adódnak tovább. Ellessük a szüleinktől például azt, hogy
hogyan kezelik a konfliktusokat, hogyan beszélnek
egymással. 12 és 22 éves korunk között általában megfogadjuk, hogy mi így biztosan nem fogjuk csinálni,
azonban rendkívül fontos,
hogy legyen egy arra vonatkozó perspektívánk is, hogy
hogyan fogjuk, vagyis alakítsunk ki egy saját mintát.
– Minden újonnan kialakuló
párkapcsolat két minta ös�szekapcsolásából születik –
folytatta a klinikai szakpszi-

chológus. – A kettő metszetéből lesz egy saját minta,
amit majd továbbadunk. Ha
nekem valamire nincs mintám, akkor jó esetben a másiknak lesz – így fejlesztjük
egymást. Ha viszont nem
szánunk megfelelő energiát az összecsiszolódásra, az
párkapcsolati problémákat
eredményez.
Izgalmasabb azonban a
problémák helyett a lehetőségekkel foglalkoznunk.
A párkapcsolat 2–3. éve között életfeladat a közös minták kialakítása – a legapróbb praktikumoktól a bonyolultabb kérdésekig. Ez
egy konfliktusosabb időszak, ami nem megúszható.
Amikor látszólag butaságokon vitatkozunk, azok nem
butaságok, hanem a kapcsolat építőkövei. Ha sikerül átverekednünk magunkat rajtuk, az fejleszti a kapcsolatot.

Újabb Wellhello sláger
Egy érzelmes és fülbemászó barátsághimnusszal lepte meg rajongóit a Wellhello.
A Barátom Diaz és Fluor számára is egy
nagyon fontos dal, amire mindketten
mérföldkőként tekintenek. Találóan fűzi
egymásra a múlt és a jelen bajtársi kapcsolatait egy cinkos kikacsintással arra
is, hogyan képzelik a srácok az életet 40
év múlva. A fiúk az új felvétel mellett további dalokon is dolgoznak, illetve készülnek a június 14-i Budapest Parkbéli
fellépésükre, és természetesen a VOLTról sem hiányozhatnak...

Jön Boban Markovic
Június 7-én a Búgócsiga Akusztik Gardenben készül nagyszabású koncertre a Boban Markovic
Orkestar. A világhírű zenész népszerű bandája nem először lép fel
városunkban.
A Boban Markovic Orkestar mindent elért,
amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében: díjak sokasága, több százezer eladott
lemez, klub- és fesztiválkoncertek százai,
rajongók tízezrei követik örömzenélésüket, bárhol is játszanak Európa országaiban.
Maga Boban Markovic pedig már vagy két
évtizede Szerbia legjobb trombitásának

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

számít, a Songlines zenei magazin szerint
pedig a világ legjobbja. Ezen következtetés szerint – és látva a magyarországi zenei
helyzetképet is – állíthatjuk, hogy Magyarország első számú trombitása is!
A produkció minden közönséget megbabonáz, és olyan Kusturica filmek hangulatát
idéző, vérbeli balkán temperamentummal
telíti meg a teret, hogy a hallgatóság életre szóló élményekkel gazdagodik.
A búgócsigás fellépésre várnak minden
balkáni és világzene-rajongót, -fanatikust,
-kedvelőt és -érdeklődőt. Bár Boban Markovic korábban már fellépett a leghűségesebb
városban, mégis ritkán adatik meg, hogy a
soproni közönség élőben hallhassa…
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