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Főzőshow Tómalmon

Immár a Tómalmon és a környékén (Kőhidán és Jánostelepen) élők is megnyitották a nyári szezont
a hagyományos főzőshow keretében. Tizenhárom csapat mérte össze tudását. FOTÓ: HORVÁTH FERENC

Római kori leletek
Hunyadisok
futottak
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A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából
1517 kilométert futottak a Deák téren a hunyadis gyerekek, majd az iskola udvarán a kereszténység jelképeként egy halat formáztak meg.

Római kori falmaradványokat is találtak
a régészek a leendő parkolóház területén

15 perc mozgás

Az év egyik legnépszerűbb lakossági sporteseményét
rendezték meg a múlt héten Sopronban is: a kihívás napján
közel háromezren kosárlabdáztak, fociztak, úsztak,
atletizáltak, valamint részt vettek aerobikedzésen.
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Nemzeti
sorskérdés
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő volt
a múlt héten megtartott
Hívószó Klub első vendége a Pannonia Hotelben.
A Kampányfogás vagy
nemzeti sorskérdés?
– Európa jövője a migráció tükrében című telt
házas előadás kapcsán
lapunk arról is kérdezte
a szakértőt, melyek most
a hazánkat érintő legfontosabb fejlemények. Az
esten részt vett dr. Fodor
Tamás polgármester és
dr. Simon István alpolgármester is.
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A VOLT
egyik nagy
sztárja
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Igazi szupersztárok érkeznek az
idei VOLT Fesztiválra! Közöttük
van Jess Glynne is, akinek karrierjét egy 2014-es sláger, a Rather
Be indította be. Azóta pedig a vörös
énekesnő ontja magából a szu
perprodukciókat, amelyeket élőben
is hallhat majd a soproni közönség június
29-én 19.30-tól a Petőfi Rádió Nagyszínpadán.
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A templomok története, rejtett és látható kincseik

800 éve Istent szolgálja
BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta
békésen
megfér egymás mellett több keresztény
közösség és templom.
Sorozatunkban bemutatjuk a város templomait, történetüket,
érdekességeiket, rejtett
vagy látható kincseiket,
valamint terveiket.
Bánfalva bővelkedik természeti
kincsekben és műemlékekben:
a látnivalók sorából kiemelkedik a több mint 800 éves Mária
Magdolna-templom, Sopron
legrégebbi működő temploma.
A településről a legkorábbi
említés Zuan néven az 1277-es
IV. László-féle oklevélben szerepel, a templom ekkor már állt, az
1100-as évek végén vagy az 1200as évek elején épült. A későbbiekben a főleg németek lakta települést Wandorfnak nevezték,
majd a 19. század elejétől említik Bánfalva néven az 1950-től
Sopron részévé vált falut. A mai
épület helyén a római időkben
egy villa állt, ezt bizonyították az
1948–49-es Szakál Ernő vezette
feltárások is; a villa járólapjait
a szentély mögött helyezték el.
Az eredeti román stílusú, négyszög alakú templomot 1427-ben

Az Árpád-kori templom a román
és a gótikus építészet fennmaradt csodája
gótikus szentéllyel nagyobbították meg, a pontos dátumot
a szentély zárókövére jegyezték fel középkori ábrázolással.
A diadalív belső oldalán látható
püspökábrázolás feltehetően

Szent Wolfgang hittérítőt ábrázolja, aki Boldog Gizella lelkiatyja
volt, és valószínűleg a környéken is remetéskedett. A templom hajójában felfedezett freskómaradványok – egy ideig

ugyanis az evangélikusok kezében volt a templom, ők meszelték le a falfestményeket – 1400
körüliek: az egyik a három királyokat imádását ábrázolja, a má
sik pedig Mária elszenderedése
előtti utolsó imáját. A freskókat
Stornó Ferenc fedezte fel, jegyzetfüzete több részletet őriz
a képekből, mint ami most látható. A templom egyszerű falazott szószéke is a román korból
maradt fenn, melléje és a szentélybe a későbbi átalakítás során
vágtak gótikus ablakokat. A szentélyben két fülke maradt fenn:
az egyik az oltáriszentség őrzési
helye, a pasztofórium, a másikban – az elszíneződés ma is jelzi
– égett az örökmécses. A templom körül ősi szokás szerint
temető volt, eredetileg is kőfallal vették körül, melyet a műemléki gondozás megújított.
– Templomunkat mint becses
értéket őrizzük a hívekkel együtt
– mondta el Németh Attila plébános. – Rendszeresen használjuk: itt tartjuk a májusi litániákat,
az adventi rorátékat, a szombati
elővételezett szentmisét is itt
mondjuk, és a kisebb ünnepeinknek – Péter–Pál, Kisasszony
napja – is helyet ad. Templomunkat utoljára 1948–49-ban renoválták, így már igencsak esedékes az átfogó felújítás, leginkább
a torony szorul erre rá. Kisebb
átalakítások természetesen azóta
is történtek: a padokat kicserélték, és 2004–2005-ben készült
el a szembemiséző oltár, amelyet
ambóként használunk.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

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

Az ösztöndíj program keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz
részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori
legkisebb kötelező munkabérnél.
További információ kérhető: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a
99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. július 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2017. augusztus 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az ösztöndíjas program határozott időre szól:
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig.

Római kori leletek
az Árpád utcában

Dr. Fodor Tamás polgármester és Györke
Réka régész a kerámiatöredékek mintázatát
tanulmányozza FOTÓ: HORVÁTH FERENC
HORVÁTH FERENC

Római kori épület- és falmaradványokat, úgynevezett luxuskerámia-töredékeket és pénzérméket találtak a régészek az Árpád
utcában, a leendő parkolóház
területén.
Dr. Fodor Tamás polgármester
és Györke Réka régész, a győri
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársa
a helyszínen mutatta be a sajtó
képviselőinek a régészeti feltárás
eddigi eredményeit. Mint ismert,
az Árpád utcában parkolóház
épül. A kivitelezés megkezdése
előtt kötelező az adott terület
lőszermentesítése és régészeti
feltárása – tudtuk meg dr. Fodor
Tamástól. A polgármester azt is
bejelentette, hogy az eddigi régé-

szeti kutatások máris eredmén�nyel jártak.
Györke Réka elmondta, öt
szondát (kutatóárkot) alakítottak ki, jelenleg háromban dolgoznak. Várhatóan június végére
fejezik be a munkálatokat. Eddig
római kori épület- és falmaradványokat találtak a II. és III. századból, valamint luxuskerámiatöredékeket és pénzérméket az
I–IV. századból. (A luxus jelző
ezúttal a maradványok anyagának és mintázatának minőségére utal.) A feltárt régészeti
anyag a Soproni Múzeum tulajdonába kerül.
Mint megtudtuk, találtak
második világháborús katonai
és civil sírokat is, és „felszínre”
került a területen áthaladó XVIII.
századi csatorna is.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
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Szereljük fel a kerékpárt!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A kerékpáron alapfelszereltség az
első–hátsó lámpa,
a csengő, a prizma
és természetesen
a kormány is. Sötétben a fényvisszaverő
mellény is erősen
ajánlott, ne sajnáljuk használni, épségünk múlhat rajta!
A 2017-es KRESZ jó néhány kötelező felszerelést ír elő a kerékpárokra, nem véletlenül. Hacsak
nem a jó szerencsében bízunk,
a balesetmentes közlekedéshez
mindenképpen érdemes beszereznünk ezeket.
A bringán mindenképpen
legyen két, egymástól függetlenül működő fékberendezés,
melyek közül az egyik az első,
a másik a hátsó kerékre hat. Fontos az első lámpa, amely fehér
vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényt biztosít és sötétben, tiszta időben
legalább 150 méterről látszik.
Kell továbbá egy hátsó lámpa,
amely piros folyamatos vagy
villogó fényt biztosít. A prizmákat tekintve speciális előírások
vannak érvényben: hátul piros
színű fényvisszaverő legyen,
amely nem lehet háromszögletű. Az első keréken legalább
két borostyánsárga, kétoldalas
küllőprizma vagy a gumi két
oldalán lévő fényvisszaverő csík,

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

illetve fehér, küllőre pattintható
fényvisszaverő cső szükséges.
A hangjelző berendezés csak
csengő lehet, dudát, kürtöt nem
fogad el az igazoltató rendőr.
Ezek mellé lakott területen kí
vül, éjszaka vagy rossz látási vi
szonyok közt a fényvisszaverő
ruházat is elengedhetetlen.
Az előírások közül talán a legfurcsább a „megbízható, kön�nyen kezelhető kormányberendezés”. Enélkül valóban nem
érdemes elindulni!
A KRESZ utolsó módosításában már elfogadja a villogókat
is, valamint a világításnak nem
kötelező a kerékpáron lennie.

Megengedett sisakra, hátizsákra
lámpát vagy villogót felszerelni.
Jó tudni, hogy a rend őrei fényes
nappal is számon kérhetik a világítóberendezést. A mai, modern
elemes lámpák egy mozdulattal
levehetők, ezért ha napközben
kerékpározunk és beszaladunk
valahová, ne csak lelakatoljuk
a bringát, de vegyük le addig
a lámpákat még mielőtt valaki
másnak jut eszébe!
Ahogy az autósok körében
a biztonsági öv, úgy a kerékpáros
társadalomban a sisak a megosztó kérdés. Nem kötelező szeretni a sisakot, de mindenképpen javasolt a viselése.

2017. június 7.

A pedagógusnap alkalmából tisztelettel és szeretettel gondolunk városunk minden pedagógusára! Áldozatos munkájuk nélkülözhetetlen a jövő
generációjának oktatásában és nevelésében, amiért ezúton is köszönetet mondunk.
Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata

Milliókat tett meg
a nyugdíjas sofőr
PLUZSIK TAMÁS

Ágotay Barna több
mint két és fél millió kilométert gurult
Európa országútjain baleset nélkül
– a GYSEV gépkocsivezetője nemrégiben ment nyugdíjba.
– Több mint négy évtizedet töltöttem hivatásos sofőrként a vo
lán mögött – mondta nyugdíjba
vonulása előtti utolsó munkanapján Ágotay Barna. – 1973-ban
szereztem meg a jogosítványt az
MHSZ-nél (Magyar Honvédelmi
Szövetség – szerk.). 1250 forintba
került akkor a hivatásos engedély motorkerékpárra, valamint
személy- és teherautóra.
Ágotay Barna gépkocsivezetőként először a győri főiskolán, majd a soproni postán mint
csomagkihordó dolgozott. Ezt
követően, éppen harmincnyolc
évvel ezelőtt került a GYSEV-hez.
– Ma már nehéz elmagyarázni,
hogy miért is jelentett bizonyos
kiváltságot itt dolgozni. Míg egy

Városi hírek

www.sopronitema.hu

átlagos halandó háromévente
utazhatott csak nyugatra, addig
mi hetente többször is „határt
léphettünk”, schillingben kaptuk a napidíjat, amiért aztán
vehettünk dobozos sört, Lux
szappant, meg Fa dezodort…
– mesélte a többszörös „milliomos” gépkocsivezető. Ágotay
Barna több mint két és fél millió
kilométert gurult Európa országútjain baleset nélkül. – A legemlékezetesebb utam az volt, amikor pihenés nélkül levezettem
a Sopron – Róma – Sopron utat,
ami azért bőven 2000 kilométer fölött van; mai eszemmel
ezt már nagy-nagy felelőtlenségnek tartom.
A kényes vendégek fuvarozását is mindig Ágotay Barnára
bízta a cégvezetés, ami azt is
jelentette, hogy diszkréciójában
is bíztak. – Egy alkalommal Viktor Klima osztrák pénzügyminiszternek, a későbbi kancellárnak voltam a sofőrje, de a kosaras lányokat, Balogh Bubuékat is
számtalanszor hoztam-vittem.
Szép volt, jó volt, talán még
hiányozni is fog, de majd akkor
elkérem a feleségem kis kocsiját,
és azzal megyek egy kört…
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Az épületegyüttes felújítása a következő években is folytatódik

Nívódíjas Esterházy-kastély
PLUZSIK TAMÁS

Műemlék-helyreállítás
és -rehabilitáció kategóriában
2016-ban Építőipari
Nívódíjjal tüntették
ki az Esterházy-kastély épületegyütteséhez tartozó kiskastély
felújítását. Az elismerés emléktábláját múlt
héten avatták fel.
Az Esterházy-épületegyüttes
részét képező jószágkormányzóság (kiskastély) felújítását 2012ben kezdték el és tavaly fejeződött be. A rekonstrukció mintegy 1,5 milliárd forintba került.
A munkát 2016-ban az Építőipari
Vállalkozók Országos Szakszövetsége szakmai bírálóbizottsága
Építőipari Nívódíjjal ismerte
el, amelynek átadása alkalmából a közelmúltban bronztáblát
avattak a kiskastély aulájában. Az
ünnepségen jelen volt dr. Virág
Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram
és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos,
dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár, valamint dr. Császár Dániel
is. A társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkár
bejelentette, hogy június 1-től
Töklincz Piroska főigazgató személyében új vezetője van a négy
műemlék-létesítményt magában
foglaló Eszterháza Kulturális,
Kutató és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.

A nívódíjas kiskastély épülete. Az elismerést 2000-ben alapították,
tavaly 14 építménynek ítélték oda. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– Sajnos nem rendelkezünk
annyi műemlékkel, mint a ná
lunk szerencsésebb történelmi
múltú országok, de a megmaradt váraink, kastélyaink, templomaink olyan értékek, melyeket nemcsak a magunk épülésére kell minél jobb állapotban
megőriznünk, de felújításukkal,
állagmegóvásukkal a jövő nemzedékeivel szembeni kötelességünknek is eleget kell tennünk
– mondta ünnepi köszöntőjében
dr. Latorcai Csaba.
Mint az ez alkalomból rendezett sajtótájékoztatón elhangzott, a kastély teljes rehabilitációja egy komplex program
részét képezi, amely hozzájárul az egész térség gazdasági
fejlődéséhez.

A jövőre nézve két beruházást emelt ki Virág Zsolt miniszteri biztos: az egyik a fertődi
épületegyüttes középső részének a restaurálása, amelyhez
3 milliárd forint uniós forrás áll
rendelkezésre.
A másik pedig a nyugati
szárny felújításának következő

üteme, a lovarda tetejének
helyrehozatala, a gránátos ház
új funkciójának, egy turisztikai
fogadóközpontnak a kialakítása,
amelyre közel 2 milliárd forint
hazai támogatás fordítható.
Mindkét projektnél már tart az
előkészítés, a munkálatok 2018ban indulhatnak.

AZ ÚJ VEZETŐ FELADATAI
Az új főigazgató, Töklincz Piroska a Miniszterelnökségtől érkezik és évekig a gazdasági szektorban dolgozott. A fesztiválközpont vezetőjeként irányítása alá tartozik majd a fertődi Ester
házy-kastély, a fertőrákosi püspöki kastély, a sopronbánfalvi
pálos–karmelita kolostor, a nagycenki Széchenyi-örökség.
A korábbi, ideiglenesen megbízott ügyvezető, Egresitsné Firtl
Katalin továbbra is a Széchenyi-örökség szervezeti egységének a vezetője marad.

Új utastájékoztatás a pályaudvaron
A GYSEV Zrt. a soproni vasútállomáson is bevezette a gépi
automatikus utastájékoztatást. Az új technológia TTS (text
to speech) rendszerű, ez azt jelenti, hogy a beírt szöveget
egy program segítségével a számítógép emberi beszéddé
alakítja át.
A hangosbemondás korábban meghatározott mondatpanelek alapján történt, amelyeket stúdiókörülmények között
előre felvettek. A TTS rendszer ezzel szemben jóval rugalmasabb, hiszen nincs szükség arra, hogy különböző forgalmi,

Ágotay Barna FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

menetrendi változások esetén újabb szöveget, paneleket
kelljen rögzíteni.
A rendszert a pályába épített érzékelők alapján maguk a vonatok vezérlik, így csökken a téves közlés esélye. A program
figyeli a késéseket, az érkező vonatok esetében pedig a megfelelő időben történik a tájékoztatás. Emellett, ha a vonat
nem az adatbázisban szereplő vágányra érkezik, automatikusan átírja és be is mondja. Így ezekről az információkról
az utasok azonnal értesülnek.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Szinte egész éven át száll a pollen a levegőben
Dr. Pesky Judit felhívta a figyelmet a pollenek és az élelmiszerek közötti keresztreakciókra
is: mivel bizonyos allergének
szerkezete hasonlít egymásra
(például rokon növényfajok
esetében), a hasonlókra egyformán reagál a szervezet. Így
lehet, hogy a parlagfűre érzékenyeknél a dinnyefélék, a paradicsom, az uborka vagy a banán
éppúgy allergiás reakciót válthat ki, mint a gyomnövény.

GYŐRI-VARGA NÓRA

Még februárban a mogyoró virágzása nyitotta
a sort, most a pázsitfüvek pollenjei irritálják az
arra érzékenyeket. A pollenszezon szinte éven
át tart: csak októberben, a parlagfűvel zárul.
Magyarországon minden ötödik ember allergiás, Sopronban
és vonzáskörzetében a tavalyi
adatok szerint 4800 fő érintett.
– Ez a szám sajnos évről évre
növekszik – kezdte dr. Pesky
Judit, a Soproni Gyógyközpont
tüdőgyógyász főorvosa. – Kialakulásában szerepet játszanak
környezeti (például dohányzás)
és genetikai tényezők egyaránt:
ha a családban mindkét szülő
allergiás, gyermekük 50 százalék eséllyel örökli a hajlamot.
Az allergén növények virágzása már korán, év elején meg-

kezdődik: februárban nyitja
a sort a mogyoró, melyet az
éger, a juhar, a nyár, a nyír kö
vet. Most a pázsitfüveknek van
szezonja, amit a gyomnövények (köztük a fekete üröm és
a parlagfű) folytatnak és zárnak
végül októberben.
– A szezonhoz kötött allergia legtöbbször légúti tüneteket okoz: orrnyálkahártya-irritáció, orrfolyás, tüsszögés, légzési nehézség, esetleg ziháló,
sípoló légzés, de könnyezés is
előfordulhat – folytatta a fő
orvos. – Enyhe esetben vény

A szakemberek szerint az
allergia egyik legjobb ellenszere, hogy kiiktatjuk az életünkből az irritatív tényezőket:
pollenszezonban minél kevesebbet tartózkodjunk a szabadban, kerüljük a fűnyírást, mossunk gyakran hajat és kövessük
a pollenjelentéseket – különösen
nyaralás előtt! Emellett fontos
figyelnünk az ismétlődő tünetekre, hiszen kezeletlenül az
allergia asztmához is vezethet.

VIGYÁZZUNK A MÉHEKKEL, DARAZSAKKAL!

Ha allergiás, pollenszezonban minél kevesebbet
tartózkodjon a szabadban! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
nélküli gyógyszerek (például
orrspré) is segíthetnek, de életminőséget befolyásoló pana-

szok esetén mindenképpen
fel kell keresni az allergológiai
szakrendelést!

A rovarcsípést túlérzékenységi reakció is kísérheti – ez életveszélyes is lehet. A nagy, helyi duzzanatot később bőrkiütés,
a szemen, a garaton pedig allergiás gyulladás követheti, emiatt nehéz légzés, sípolás alakul ki. Dr. Pesky Judit elmondta, háziorvosi beutaló útján nagyon fontos felkeresni a szakrendelést, hogy a vérvétel és a bőrpróba után megfelelő kezelést kapjon az allergiás egyén.
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A Gerle csapat vitte el a verseny képzeletbeli pálmáját

Főzőshow Tómalmon

2017. június 7.

EZ LESZ…
Barlangoló
Június 7. 14. 21., szerda 11 és 15 óra,
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Magyar nyelvű tárlatvezetés a témaparkban

Ismerős bábok – a Csemete
Bábszínház kiállításmegnyitója
Június 8., csütörtök 10 óra, GYIK Rendezvényház

Ünnepi könyvhét
Június 8–12., Széchenyi István Városi Könyvtár

Könyvbemutató – Kuntz Zoltán
Rozina című kötete
Június 8. 17 óra, GYIK Rendezvényház

A versenyen tizenhárom csapat vett részt
HORVÁTH FERENC

Immár a Tómalmon és a környékén (Kőhidán
és Jánostelepen) élők is megnyitották a nyári
szezont a hagyományos főzőshow keretében.
Tizenhárom csapat mérte össze tudását.
Már kora délelőtt számos érdeklődő figyelte a hagyományos
pörköltfőzőverseny előkészületeit, s aztán a gyerekek népesítették be a játszóteret és környékét. Volt, akit a mászóvár
vagy a csúszda érdekelt, mások

a szumózás rejtelmeivel ismerkedtek, vagy az arcfestést próbálták ki. Napközben különböző
együttesek szórakoztatták az
érdeklődőket. A vigadalom este
tíz óráig tartott.
A nap legfontosabb eseménye

A gyerekek körében népszerű volt az arcfestés is
azonban a főzőshow volt. Tizenhárom csapat próbálta ki tudását. A feladatuk az volt, hogy 5
kiló sertéshúsból főzzön ízletes
pörköltet. A szükséges alapanyagokat a Tómalom–Jánostelep–
Kőhida részönkormányzata biztosította. Azonban sok rutinos
„főzőmester” volt a csapattagok között, így aztán előkerültek a tikos receptek is. 9-től 12
óráig tartott a verseny. Az étkeket tekintélyes zsűri – Gálos
István és Rákóczy László mesterszakács, valamint dr. Simon

István alpolgármester, a részönkormányzat elnöke bírálta el. A
szoros küzdelmet végül a Gerle
csapat nyerte, második a Frissen
Sült–Főtt KC lett, míg a harmadik a Tómalmi Michelinek csapat lett. A versenyt dr. Simon István értékelte. Az eredményhirdetésen részt vett Butsy Lajos,
Fertőrákos és a kőhidai börtön
plébánosa is. A részönkormányzat a versenyen kívül 200 adag
pörköltet külön is főzetett, így
aki ott volt a déli harangszó idején, nem maradt éhes.

Összetartozásunk napja
– Minden magyar felelős minden magyarért – hangsúlyozta
ünnepi beszédében Fülöp G.
András történész. A külügyminisztérium munkatársa volt a
nemzeti összetartozás napja, a
trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulója alkalmából
rendezett soproni megemlékezés főszónoka.
A rendezvénynek (a hagyományoknak megfelelően) idén
is a Barátság park adott otthont.
A szervező Soproni Erdélyi Kör
nevében dr. Úry Előd elnök
köszöntötte a résztvevőket,
majd az önkormányzat nevében dr. Simon István alpolgármester arról beszélt, hogy ma
Magyarországon többségben
vannak azok, akik fontosnak
tartják a magyarságot. – A mai

napon azokra emlékezünk –
mondotta, – akik összetartották az elmúlt 97 esztendőben

nemzetünket. A történelem sokszor megkínzott bennünket, de
a gondviselés, a magyar szív, az

Az önkormányzat nevében dr. Simon István alpolgármester méltatta a nemzeti összefogás napját
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

összefogás mindig segített…
Ma a Kárpát-medence, de egész
Európa nehéz kihívások előtt
áll. Nekünk kettős front jutott:
meg kell küzdenünk azokkal is,
akik veszélyt jelentenek évezredes keresztény kultúránkra,
és meg kell győznünk azokat
is, akik nem ismerik fel, vagy
nem ismerik el ezt a veszélyt.
Sorakozzunk fel azokhoz, akik
a magyarság ügyét elkötelezetten képviselik! Most ismét nagy
szükség van az összetartozásra…
A nemzeti összetartozás napja
az összefogás erejét és szükségességét üzeni ma minden
magyarnak.
A megemlékezés végén a
résztvevők elhelyezték a tisztelet és emlékezés virágait a trianoni emlékműnél.

Könyvbemutató – Hidas Judit: Seb
Június 8. 18 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár

Szőcs Géza író, költő a vendég
Június 9., péntek 18 óra, Központi Bányászati Múzeum
A Magyar PEN Club elnökével Bircher Erzsébet,
a múzeum igazgatója beszélget

Wakachuka koncert
Június 9., péntek 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Könyvbemutató
Június 10., szombat 16 óra, Pannonia Med Hotel
Zentai László: Mikor jön az öreg? című
elbeszéléskötetének bemutatója

Író–olvasó találkozó
Június 10. 11 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Grecsó Krisztián Jelmezbál című regényének
bemutatója

Templomok éjszakája
Június 10., szombat, több helyszínen és időpontban:
Nepomuki Szent János-kápolna, 19 óra
Szent Margit-templom (Julianeum), 19 óra
Szent Imre-templom, 21 óra
Evangélikus templom, 21 óra

Toolate: Üzemi Bejárat
Június 10. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden – udvar

Úrnapi körmenet
Június 11., vasárnap 14 óra, Fertő tavi vízitelep

Zumba party
Június 14., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Elton John – Tim Rice: Aida
Június 15–18. 20 óra
Fertőrákos Kőfejtő és Barlangszínház

VOLT ART csoportos kiállítás
Június 16., péntek 10 órától, Liszt-központ,
Munkácsy-terem

Szentivánéji álom – Sopron Folkfest
Június 16–18. Fő tér, Várkerület

Storno Miksa
és a Balfi utca 15.
SOROZATUNKBAN SOPRON NEVES MŰEMLÉKEIT, ÉPÍTÉSZETI–SZOBRÁSZATI KINCSEIT MUTATJUK BE A SOPRONI MÚZEUM SEGÍTSÉGÉVEL.
Storno Miksa különösen érdeklődött a középkori eredetű épületek iránt. Kereste, kutatta a korra jellemző házakat a külvárosban. Fényképezővel a kezében számos lakóházat lefényképezett a Balfi utcában, a Halász utcában
és a Szent Mihály utca környékén. Felkeltette a figyelmét
a Balfi utca 15. számú ház is, amelyen felismerhetjük azokat a jellegzetességeket, amiket Storno Miksa megfogalmazott a Soproni Szemlében közölt írásában. Pontokba szedte, hogy milyen jegyek esetében kell gyanakodnunk, hogy
középkori eredetű házzal lehet dolgunk. Ezek közül többet azonosíthatunk a Balfi utca 15. szám alatti épületen,
amelyről több fotót készített és annyira izgatta a fantáziáját, hogy visszajárt tanulmányozni a látottakat. A meredek
tető, az ablakok vagy a pincelejáratban talált, csúcsíves záródású, kőkeretes ülőfülkeszerű falmélyedések és sarkokon
látott kváderek alapján sejtette, hogy középkori házról lehet szó. Munkásságával elévülhetetlen érdemeket szerzett!
SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM – BOLODÁR ZOLTÁN,
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Családi kockashow
Június 16–18., Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakgimnázium

Dirty Dance táncgála
Június 17., szombat, GYIK Rendezvényház

Sárdy Énekiskola nyári koncertje
Június 17. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Attraktív táncgála
Június 18., vasárnap, GYIK Rendezvényház

A XXI. Országos Érembiennálé
ünnepélyes megnyitója
Június 18. 11 óra, Lábasház

Varnus Xavér orgonakoncert
Június 18. 15 óra, evangélikus templom

Baksai 60
Június 21., szerda 18 óra, Festőterem
Baksai József festőművész kiállításának megnyitója

Final Cat Filmklub
Június 21. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
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Georg Spöttle: a kormány elutasítja a migránsok betelepítését

Nemzeti sorskérdés
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni Hívószó Alapítvány
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt látta vendégül.
Az elmúlt héten a Pannonia
Hotelben megtartott telt házas előadás központi témája a migráció volt.
– Kampányfogás vagy nemzeti
sorskérdés? – Európa jövője
a migráció tükrében volt az est
témája. Melyek most a hazán
kat érintő legfontosabb fejle
mények? – kérdeztük Georg
Spöttlétől.
– A magyar kormány kiáll
azért, hogy nem akar migránsokat befogadni Magyarországra.
Ez nem könnyű feladat, hiszen
Soros György legutóbbi nyilatkozatában is világossá tette,
hogy ezt hazánkra rákényszerítené. Az üzletember nyilván
EU-s pénzekkel olyan politikai és gazdasági nyomást akar
gyakorolni a kormányra, hogy
az vagy lebontja a határt védő
kerítést, vagy pedig meghatározott számú migránst fogad be.

– A déli határ
szakasz a schen
geni övezet külső
határa is egyben.
Ennek védelme
biztosítja a sza
bad mozgás lehe
tőségét.
– Valóban! S ha
megnézzük, akkor
Brüsszel szeretné,
hogy Magyarország
megszegje az
európai

uniós szabályokat. Ha rájuk
vagy Soros Györgyre hallgatnánk, akkor azt kellene mondani: bontsuk le a déli határokat, s ellenőrzés
nélkül engedjük
be az embereket. Láttuk az
elmúlt idők
terrortámadásainál, hogy
milyen
veszély
rejtőzik
a migrációban. Nemcsak az
első-,

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő

hanem – és ez még több gondolkodásra ad okot – a másod-,
harmad-, negyedgeneráció tagjai is követtek el ilyen szörnyű
cselekményeket. Tehát azok,
akik generációk óta nem tudtak beilleszkedni az európai
demokráciába.
– A migrációs helyzet kihat
a nyugati országrészre is,
hiszen Ausztriában is inten
zívebben ellenőrzik a határt.
Meddig tarthat ez az állapot?
– Jelenleg – sajnos – úgy tűnik,
hogy sokáig. Éppen az egyik
legfontosabb értéket, a szabad mozgás jogát kell védeni,
nem pedig feladni. Amíg fennáll a terror veszélye, amíg vannak embercsempészek, addig
ez az érték károsodik. Szinte
az összes uniós országban
van mélységi felderítés,
határellenőrzés.
Ez pedig oda
vezethet,
hogy vis�sza kell
állítani
a határokat.

Ha elszívja, megszívja!

Virágot kaptak a dohányzással kapcsolatos totót kitöltők FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindazok, akik kitöltötték a dohány
zással és a leszokással kapcsolatos totót
a városháza bejáratánál felállított standon, virágot kaptak ajándékba.
Az ÁNTSZ és az önkormányzat
közös akciót szervezett az elmúlt
héten, a dohányzás világnapján.

›

A városháza bejáratánál plakátokkal hívták fel a figyelmet
a rossz szokás káros hatásaira.

A kampány részeként totóval
is várták az érdeklődőket, s akik
kitöltötték a kérdőívet, virágot
kaptak ajándékba.
– Már az esetleges első szál ci
garetta meggyújtása előtt érdemes fejben tartani annak káros
hatásait, miként azt is, hogy
akár könnyen aktív dohányossá
is teheti a „csak” kipróbálni
szándékozó embert – mondta

el a helyszínen Farkas Ciprián
önkormányzati képviselő. – Az
egyénnek kell letenni a cigarettát – fordult a megjelent ifjúság
felé, s utalt rá: a fiatalok hetven
százaléka kipróbálta a dohányzást. A legjobb természetesen az,
hogy senki sem lesz rabja ennek
a káros szenvedélynek.
A köszöntő után Ács Gabriella járási tisztifőorvos idézett
az ide vonatkozó statisztikákból.
Az adatok sokkolóak: tüdőrákban
évente nyolcezer ember hal meg
hazánkban. A betegségért 80–85
százalékban pedig a dohányzás
a felelős, amely egyúttal jelentősen növeli a szív- és érrendszeri
problémák kialakulását. A füstben negyven rákkeltő anyagot
mutattak ki. A dohányzás okozta
halandóság kétszer akkora, mint
az alkohol, a kábítószer, a baleset,
az erőszakos halál, az öngyilkosság és az AIDS okozta esetek
összesen. Éppen ezért fontos
hangsúlyozni, hogy a leszokást
követően már napokon belül
jelentkeznek a pozitív hatások.
Öt év elteltével pedig felére csökken a szív- és érrendszeri betegség kialakulásának kockázata.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Mi kell a cigaretta letételéhez?
MIKLÓS HORVÁTH
ISTVÁN:
40 éven át erős dohányos
voltam, de 20 éve letettem
a cigarettát, mert már kényszerből is rágyújtottam. Azóta
sokkal jobban érzem magam.

VADÁSZ ADRIENN:
Nem értek egyet a dohányzással, mert az nagyon káros az egészségünkre. Szerintem visszataszító, és ártalmas tud lenni a hatása.

PRAJCZER ANIKÓ:
A párom cigarettázott korábban, de már leszokott ró
la, mert fontosabb az egészsége. A hangulata és a közérzete is egyre jobb lett.

KUTASI ÁBEL:
A családomban van, aki dohányzik, és emiatt már kórházba is került. Úgy vélem,
életünket ajándékba kaptuk,
ezért vigyáznunk kell rá!

Állj, netovább!
Horváth Ferenc jegyzete
Kik a felelősek azért, hogy ma már szinte hétről hétre
újabb és újabb merényleteket követnek el Európa és
világ legkülönbözőbb pontján. (Amikor e sorokat írom,
éppen a vasárnapra virradó éjszakai londoni terrortámadás híreit hallgatja a világ.) Tűnődöm, vajon átérzik-e azok a döntéshozók, akik azt szeretnék, ha Európát milliók özönlenék el, azoknak a fájdalmát, akiknek
gyermekük, férjük, feleségük, kedvesük maradt holtan
egy-egy felfogatatlan terrortámadás után. Minek kell
még történnie, hogy végre érdemi és hatásos lépések
történjenek, hogy vis�„Minek kell még történ- szaálljon a megszokott
nie, hogy végre érdemi élet ritmusa Párizsban,
és hatásos lépések tör- Londonban, Nizzában,
Brüsszelben, Kölnben,
ténjenek, hogy vis�szaálljon a megszokott és még sorolhatnám
végtelenül. Európa sajélet ritmusa… Európa
sajnos nem tanul saját nos nem tanul saját történelméből sem. Amitörténelméből sem.”
kor rosszul felfogott és
értelmezett érdekből hoz rossz döntéseket, szinte képtelen korrigálni, vagy ha igen, nagyon-nagyon lassan.
Korunk legnagyobb kihívása, a migráció olyan kérdés,
amely – talán most még egy kicsit abszurdnak tűnhet
– felérhet a nagy világégésekkel. Mert nem kell ahhoz
különleges jövőbe látó képesség, hogy felmérhessük:
ha azok a tervek valósulnak meg, hogy milliókat telepítnek be Európa különböző országaiba, akkor az öreg
kontinens elveszíti mindazt, amelyet évezredek alatt
felépített, számos tragédiával kísérve. Nem, kérem, ez
nem felesleges riogatás vagy valamiféle vaklárma. A
gyilkosságok sorozata, a párhuzamos társadalmak kialakulása (bárhogyan is szeretnék letagadni), a kulturális és vallási elkülönültség kézzelfoghatóan és mindenki számára érthetően előrevetíti, hogy mi történik
velünk, ha nem cselekszünk. Milyen élet az, amikor
állig felfegyverzett katonák árnyékában élünk, s csak
félve ülünk vonatra, metróra, vagy térünk be egy áruházba, megyünk el egy koncertre? Véletlen, hogy a
gazdag arab országok és Ausztrália, Amerika, és még
folytathatnám, nem engedi a tömeges migrációt? Persze, hogy nem! Nyilván felmérték ennek különböző
társadalmi és gazdasági hatásait. Azt értem én, hogy
egy országnak, mondjuk, munkaerőre van szüksége.
Ha így van, ültesse vonatra, repülőre, akikre szüksége van, de ne vándoroltassák őket a fél világon át, és
főleg ne akarják erővel ránk kényszeríteni a nekik felesleges emberek befogadást. Magyarország szuverén ország. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen fontos kérdésekben az unió magukat felkent vezetői (és
sajnos hazai kiszolgálói) döntsenek. Ez nemzeti hatáskör, és az is kell, hogy maradjon!
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Az egyetem rektorhelyettesére, dékánjára emlékeztek

Mészáros Károly útján
Mészáros Károly emlékülést, il
letve erdész-ökonómus találko
zót szerveztek, melyen két
szekcióban közel húsz előadás
hangzott el, ezzel is tisztelegve
a fiatalon elhunyt professzor
egykori munkássága előtt, mint
ahogy ezt volt kollégájának, majd
utódjának, Lett Béla professzor
előadásának a címe is jelezte:
Tovább Mészáros Károly útján…

2017. június 7.

Többszínű
odvas keltike
SOMOGYI CSILLA

Sorozatunkban
a lakóhelyünk közvetlen közelében élő
növények és állatok megismeréséhez,
védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
A pipacsképűek (Papaverales)
rendjén belül a füstikefélék (Fu
mariaceae) családjába tartozik
a többféle virágszínben pompázó kora tavaszi növényünk,
az odvas keltike (Corydalis cava).

Leggyakoribbak a lilás piros
vagy fehér rövid sarkantyúban
végződő virágszirmú egyedek,
murvalevelei ép szélűek. Termése hosszúkás tok. A száron
csak lomblevelek vannak. 10–30
centiméter magas. Szára húsos,
hamvas. Levelei nyelesek, erősen
tagoltak, több levélkére szakadtak, melyek hármasan szeldeltek.
Fejlett gumója, áttelelő szerve
üreges, odvas, innét kapta fajnevét (odvas; a cava szó jelentése).
Üde talajú, árnyas erdeink
alján lombfakadás előtt virít
március–április során, néhol
tömegesen.

KÉP ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Mészáros Károly erdőmérnökre,
a Nyugat-magyarországi Egyetem egykori professzorára, rek
torhelyettesére, az Erdőmérnöki

Kar volt dékánjára emlékeztek
halálának tizedik évfordulója
alkalmából kollégái, tanítványai
hajdani munkahelyén, az Erdő-

vagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben elhelyezett
emléktábla előtt. A megemlékezést követően a Ligneumban

Mészáros Károly

Gyérítés: jaj a szúnyogoknak!
Sopronban is elkezdődött a szúnyogok gyérítése. Ha szükséges, a
kültéri rendezvényeket
figyelembe véve megismétlik a védekezést.
Az elmúlt hetek esős időjárása
miatt több helyen is megindult
a szúnyogok fejlődése. Ennek
hatására országszerte, így váro
sunkban is május végén kezdődött el a szúnyogok gyérítése.
A múlt héten este hat óra után
többször is felszállt egy repülőgép, hogy kijuttassa az írtószert.
Mint azt az önkormányzatnál
megtudtuk, a nyár folyamán
több alkalommal várható szúnyoggyérítés. Ennek gyakoriságát szakértő bevonásával állapítják meg, a különböző kültéri

Támadás a magasból – már Sopronban is védekeznek a szúnyogok ellen FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
rendezvények figyelembevételével. A központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavé
delem irányítja. Emellett az
önkormányzatok önállóan is
végezhetnek szúnyoggyérítést.

Továbbá idén is van lehetőség
jelezni a katasztrófavédelemnek,
ha az adott településen jelentős
szúnyogártalmat tapasztalnak.
A szakemberek folyamatosan
mérik a szúnyogok egyedszá-

mát, és ha szükségessé válik,
a következő hetekben elrendelik a szúnyoggyérítést ott, ahol
a helyzet ezt indokolja.
A védekezés során figyelmet
fordítanak a méhészek megfelelő tájékoztatására, hiszen az
állatok védelme miatt fontos,
hogy időben értesítést kapjanak a munkálatok helyszíneiről
és időpontjairól.
A légi szúnyoggyérítés az esti
órákban zajlik, a földi pedig naplementekor kezdődik. A munka
így a leghatékonyabb, és így
jelenti a legkisebb kockázatot
a méhekre. A felhasznált irtószerek használatát az országos
tisztifőorvosi feladatokért felelős
helyettes államtitkárság engedélyezi, az emberekre, háziállatokra,
melegvérű élőlényekre teljesen
veszélytelen.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, Széchenyi tér 5. szám alatti ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
2823/A/7
276 m2
üzlethelyiség
Induló ár: 28.345.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2017. június 29-én 9 óra
A helyszínen megtekinthető: 2017. június 22-én 9 óra

Sopron, Újteleki u. 52. szám alatti ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
414/A/1
229 m2
üzlethelyiség
Induló ár: 22.800.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2017. június 29-én 10 óra
A helyszínen megtekinthető: 2017. június 22-én 10 óra
A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló
tájékoztató, további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/ önkormányzat
menüpont alatt olvashatóak.

2017. június 24.
Deák tér
Drazsé zenekar
Tündérkert

Viseletverseny

Pályi János Bábszínháza

Rutkai Bori Banda

Bérletezünk!

Zenés évad
2017/2018

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

… és még sok játék, csoda, mese
Tündérszárny és manósapka viselése ajánlott!
www.facebook.com/tunderfesztival , www.prokultura.hu

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

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

2017. június 7.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

7

Soproni Ünnepi Hetek: Sokszínű programokat kínál a kulturális fesztiválsorozat

Aida és Stanley Jordan a barlangban
élni, halni? Ezeket a gondolatokat szeretnénk feltárni, de úgy,
hogy az előadásnak megmaradjon a minőségi, szórakozást adó
jellege is, mert egy kiváló musicalről van szó – mondta Pataki
András rendező.
Az előadás nyitja az idei barlangszínházi szezont, kimondot
tan ennek a játszóhelynek az
adottságait, atmoszféráját fi
gyelembe véve alakítják ki az
egyiptomi kultúra monumentalitását idéző díszlet- és látványvilágot. A produkció létrehozásában mintegy százan vesznek
részt, a népszerű slágerek zenekaros kísérettel szólalnak meg,
a zenei vezető és karmester
Oberfrank Péter Liszt-díjas érdemes művész.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron FolkFest
tánctalálkozóval
kezdődik a Soproni
Ünnepi Hetek (SÜH)
összművészeti fesztivál június 16-án.
A programsorozat őszig tart.
A rendezvénysorozat az elmúlt
esztendőkben egyre gazdagodott programokban, így idén
már szeptemberig tart. A június
16-i megnyitót a Fő téren tartják a FolkFest tánctalálkozó
ker et ében. A házigazda soproni táncegyüttesek mellett
a győrújbaráti Csobolyó Táncegyüttes és a dunaszerdahelyi
Csallóközi Néptáncegyüttes is
fellép. Népzenei, világzenei és
dzsesszprodukciókat is láthat
a közönség a fesztiválon, érkezik
több formáció, köztük a Ladánybene 27 zenekar is. A felállított
standoknál pedig soproni borászok nedűit lehet megkóstolni.
A „Koncertek a szabadban” je
gyében június 25-től vasárnaponként 18 órától a Várisi és az Erzsébet-kerti zenepavilon ad helyet
különböző műfajokban játszó
együtteseknek. A két helyszínen
felváltva szerveznek zenés esteket a nyári hétvégéken egészen

A Liszt-teraszon már adtak elő részleteket az Aidából. Felvételünkön a két
főszereplő, Vastag Tamás és Stéphanie Schlesser. FOTÓ: TORMA SÁNDOR
szeptember 3-ig. Lesz fúvószenekari találkozó, de a reggae, a ska
és a blues műfajok képviselői is
eljönnek Sopronba. Fellép többek között a Ska Tunes, a Grunge
Acoustic és a Blues Hangers is.
A kedvelt Tündérfesztivált is
megrendezik majd június 24-én.
A Várkerületen is lesznek koncertek: júliusban jön Lajkó Félix,
Kónyai Tibor és Lilien, valamint

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1992
A „trónörökös” sikere!
Szalay Tibor, a teniszberkekben oly népszerű „Szasza” nem
is olyan régen még az SVSE
Hungar-Hotels teniszcsapatának volt az erőssége, napjainkban pedig már a fiának, Miklósnak az első sikereit ünnepelheti.
Az ifjú Szalay, a kis „Szasza” az
SVSE hétvégi utánpótlás teniszversenyén a gyermek fiú kategóriában ugyanis harmadik helyezést szerzett. További eredmények: az újonc fiúknál Steiner
László (SVSE) második helyen
végzett, míg a lányoknál Méry
Anita (Scarbantia SE) végzett
az első helyen, második Steiger
Ildikó (SVSE), a bronzérmeket
Vánkus és Máltai (Scarbantia
SE) nyakába akasztották.
A rangos versenyen 16 szakosztály 70 teniszezője indult.
(Soproni Hírlap)

Új krosszpálya
A Soproni Motocross SE és
a Tégla és Cserépipari Vállalat közötti megállapodás értelmében a soproni krosszozók
új pályája a téglagyári tavak
közötti területen nyer kiképzést. Soproni motokrosszsikerről
is hírt kaptunk: Pilsenben,
a nem hivatalos korosztályos
motokrossz Eb-n nyolc ország
86 versenyzője indult. Az erős
mezőnyben a soproni Salamon Barna a 80 köbcentiméteres kategóriában a nyolcadik helyezést szerezte meg.
(Soproni Hírlap)

1967
Patkányok
Tavaly az Ünnepi Hetek előtt
elkezdték a Tűztorony al

ján a kutatást. Annak idején a Műemléki Felügyelőség
kijelentette, hogy az ünnepi
hetekre végez és a torony alját
bevakolja. Nem így történt,
sőt megkezdődtek a feltárások is. Nagy ütemben folytak
a munkák, sokan nézték a napvilágra került középkori várfalakat. Aztán elvonultak a kutatók, és most már hónapok óta
semmi sem történik a torony
környékén. Illetőleg történik: patkányok futkosnak az
árkokban, s a veszéllyel nem
törődő gyerekek játszadoznak a feldúlt területen. Megint
ünnepi hetek közelednek. Hozzák végre rendbe az illetékesek a Tűztornyot és környékét!
(Kisalföld)

1917
A tanítónők címzése
Míg Németországban a tanítással foglalkozó férfiakat általában a „Lehrer” címzés illeti,
addig nálunk komoly neheztelés származna belőle, ha
csak egyszer is eltévesztenénk,
s a „tanár úr” helyett egyszerűen
„tanítót” mondanánk annak,
akit nálunk a „tanár” címzés
illet meg. Németországban természetes a „Gymnasiallehrer”,
illetve a „Volksschullehrer”
címzés. Most a korona országainak horvátországi részében a kormányzóság közoktatásügyi osztálya is elrendelte,
hogy a tanítónőket a „nagysága” helyett minden hivatalos érintkezésben a „tanítónő
asszony” címzés illesse meg.
(Soproni Napló)

a Szénási Group is. A programsorozat őszig tart.

Aida: musical
az örök szerelemről
Stéphanie Schlesser, Vastag Ta
más, Füredi Nikolett és Szomor
György főszereplésével, Pataki
András rendezésében mutatja
be a Soproni Petőfi Színház El
ton John – Tim Rice Aida című

musicaljét, először június 15-én
a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban. A produkció a következő három napban, valamint
ráadásként június 30-án és július
1-jén is látható lesz.
– Tudunk-e áldozatot hozni
egymásért, ügyekért, a szerelemért; képesek vagyunk-e feltétel nélkül odaállni valaki, valami
mellé, akiért, amiért érdemes

Világsztárok
a fertőrákosi
barlangszínházban
Az Aida mellett az idei szezon
nagy meglepetése és különlegessége, hogy a barlangszínházban koncertezik a szeptember
30-i záróesten Stanley Jordan,
a nemzetközi dzsesszélet egyik
nagy sztárja, legendája, aki mellett a világ egyik legjobb dobosának tartott soproni Horváth
Kornél, valamint a szintén világklasszis basszusgitáros, Christian
Galvez és Dörnyei Gábor dobos
lép színpadra. A két nagyszabású produkció mellett júniustól

szeptemberig hétvégenként többek között olyan előadásokat láthat a közönség a fertőrákosi játszóhelyen, mint a Macskák című
musical a Madách Színházból,
az Abigél és a Mágnás Miska az
Operettszínházból, A muzsika
hangja és a Van, aki forrón szereti a Pesti Magyar Színházból,
A szőke ciklon pedig a Játékszínből. Verdi Nabuccóját olasz
nyelven a Kassai Állami Opera
hozza el Fertőrákosra július elején. Magyar és német nyelven látható a Cigányprímás című operett a Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes produkciójaként július közepén. A hónap
végén a Gyöngyhajú lány balladája című táncos darab látható az
Omega együttes dalaira építve.
Az Experidance és a 100 Tagú
Cigányzenekar szólistái A fergeteges című estjüket hozzák
a barlangszínházba, ahol fellép
Udvaros Dorottya, Hernádi Judit
és Demjén Ferenc is. A Queen
életműve előtt a Budapest Jazz
Orchestra, Wolf Kati, Csordás
Levente és Kocsis Tibor tiszteleg.
A páneurópai piknik évfordulóján, augusztus 19-én Bolero
címmel ünnepi hangversenyt
tartanak a Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A fertőrákosi barlangszínházban szeptember végéig
összesen 32 előadásnapon 17-féle
produkciót láthat a közönség.

Bagira köszöntötte a tízezredik látogatót
A Soproni Petőfi Színház sikeres előadásának szereplőivel találkozhattak kicsik és nagyok a fertőrákosi kőfejtőben a gyermeknap alkalmából. A mű népszerű figurái közül
a Barlangoló program keretében a látogatók együtt járhatták be a kőfejtőt többek között Mauglival, Tunával, Bagirával,
Akelával, Sír Kánnal és Csíllel – vagyis a szerepeket alakító
Papp Attilával, Szalay Dórával, Szőcs Erikával, Ács Tamással, Molnár Anikóval, Savanyu Gergellyel, Szlúka Brigittával és Szalay Ákossal.
A népszerű program keretében köszöntötték a barlangszínház
témaparkjának és tanösvényének idei tízezredik látogatóját,

aki két jegyet kapott ajándékba az Aida című musicalre, amelynek bemutatója június 15-én lesz ezen a játszóhelyen.
Thieme Szilvia két gyermekével, Szonjával és Frankával kimondottan azért választotta a hétvégi Barlangoló eseményt,
mert találkozni szerettek volna A dzsungel könyve szereplőivel. Ő háromszor nézte már meg a musicalt, gyermekei is
látták az előadást, hiszen bérletesei a soproni színháznak, és
nagyon várták, hogy az egyik kedvencükkel, Bagirával, azaz
Szőcs Erika színművésszel vágjanak neki a túrának. Annak
pedig külön örültek, hogy ők lehettek az idei szezon tízezredik látogatói.

A pozícióban al
tlékokk
he
elér tő, pó rnapi
sá
va
a
e
(k ivév
lt
pótlék*) növe
b
legmagasab és:
fizet
havi brut tó
194.438 Ft )
ában
(heti 25 ór

Készen áll a sikerre?
Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük
el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan
magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron.

Bolti eladókat keresünk
Soproni üzleteinkbe

Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálása modern, vonalkódolvasóval ellátott
pénztárgéprendszerünk segítségével
• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek
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Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók (heti 20, 25 vagy 30 órában)
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben

karrier.aldi.hu

Összeállította:
Pluzsik Tamás
204_Bolti_Elado_Sopron_Soproni_tema_184x152.indd 1
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Nem tömegsport: egy csoportba csak nyolc fő járhat egyszerre

Tánc a levegőben

A szépség, a technika, a hajlékonyság, a mozgáskoordináció és az erőnlét sportága a légtánc,
amelyet Sopronban is egyre több gyermek ismer meg
RÁZÓ LÁSZLÓ

Egy különleges sporttal, a légtánccal ismerkedhetnek meg
az érdeklődők már Sopronban is. Duics Diána edző–oktató
elmondta: örömére szolgál, hogy népszerűek a foglalkozásai, és egyre több fiatal kapcsolódik be a légtánctréningekbe.
A légtánc a cirkuszok világából
induló sportág, amely akrobatikus elemeket is tartalmaz.
Az „air dance” azért jött létre,
hogy a porondon megcsodált
gyönyörű mozgásforma a nagyközönség számára is elérhetővé
váljon. A légtánc Duics Diánának köszönhetően már Sop-

PROGRAM

ronban is választható sportág,
ráadásul egyre több fiatal ismerkedik meg vele.
– A szépség, a technika, a hajlékonyság, a mozgáskoordináció és az erőnlét sportága a légtánc – mondta Duics Diána.
– Összetett sportról van szó,
amelyhez speciális eszközö-

2017

Elthon John - Tim Rice

AIDA (musical)

Soproni Petőfi Színház

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

A MUZSIKA HANGJA

06. 23-24-25.

NABUCCO

07. 07-08.

Kassai Állami Opera

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

Játékszín

08. 04-05.

MÁGNÁS MISKA

07. 14.

MACSKÁK

08. 11-12.

08. 20.

ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

08. 25-26.

Madách Színház

07. 15.

CSOPORTTERÁPIA

08. 27.

Madách Színház

07. 16.

07. 21-22.

Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes

A SZŐKE CIKLON

ABIGÉL

FERGETEGES

Orlai Produkció

UDVAROS DOROTTYA

ExperiDance Production

07. 09.

Orlai Produkció

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

07. 28-29-30.

Budapesti Operettszínház

Queen-show

HERNÁDI PONT

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA

Budapesti Operettszínház

Pesti Magyar Színház

CIGÁNYPRÍMÁS

ket használunk: a silk egy függönyszerű textil kellék, amelyen
különböző technikai kötéseket
használva lehet az elemeket
bemutatni. A hammock pedig
egy hasonló anyagból készült
eszköz, amelynek két pontja
a mennyezeten rögzített, így
létrejön egy hurok, mely a kezdőknek könnyebbséget jelent
a silkkel szemben. Mindkét eszköz biztonsággal megtartja az
emberi test súlyát, így következnek a légtáncos elemek.
A különböző elemekből álló
gyakorlatok zenei aláfestéssel állnak össze egy komplett
koreográfiává. Az edző szerint
örömteli, hogy már fiatal csoportokat is oktathat.

DEMJÉN ÚJRA!
SUGAR | VAN, AKI
FORRÓN SZERETI

09. 02.

09. 08-09.

Pesti Magyar Színház

07. 23.

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

– A gyerekeknél 6–9 és 10–14
éves korosztályok vannak – tudtuk meg az oktatótól. – Sokat
dolgozunk a kicsikkel talajon,
fontos, hogy észrevétlenül, já
tékos formában sajátítsák el
a légtánchoz szükséges, speciális
mozdulatokat. A gyerekek többsége szeret felmászni a különböző tárgyakra, nincs bennük
félelemérzet, ezért is szeretik
meg hamar a légtáncot.
Duics Diána hozzátette: a lég
tánc nem tömegsport, a trénertől különleges odafigyelést igényel az oktatás, ezért egy-egy
gyerekcsoportba csak nyolc fő
járhat egyszerre. A nyári szünet
után szeptembertől indulnak
ismét légtánctréningek.

2017. június 7.

Soproniak
a karate vb-n
Az erdélyi Nagyszebenben (Sibiu)
21 ország részvételével rendezték
meg a nyílt súlycsoportos vb-t.
30 szervezet 350 versenyzője 18
és 21 év alatti, valamint felnőtt
kategóriában mérte össze tudását. Városunkat a Polacsek Zoltán
vezette Kamikaze Karate Egyesület képviselte három versenyzővel. A fekete öves, 6 danos mester kellő higgadtsággal értékelte
tanítványai szereplését: – A világbajnokságon Neuherz Szonja
+ 65 kilogrammos súlycsoportban, nehézsúlyban felállhatott
a dobogóra, bronzérmet szerzett.
Kis szerencsével akár a döntőbe
is juthatott volna, mivel orosz
ellenfele nem volt jobb nála,
sajnos a pontozóbírák másképpen látták.
Görög Bettina 60–65 kilogrammos súlycsoportban versenyzett, és egymás után sikerrel vette az akadályokat. Az
elődöntőbe jutásért holland versenyzővel mérkőzött, s kétszer

2 perces küzdelem után döntetlent hozott az összecsapásuk.
A szabályok értelmében a továbbjutást a súlyhatár dönti el,
amiben Bettina volt a jobb. Óriási meglepetésre az eredményhirdetést követő 1 órával az angol
főbíró közölte a magyar lánnyal
és edzőjével, hogy a súlymérésnél tévedett, ezért elvette a soproni versenyzőtől a továbbjutás
lehetőségét. Görög Bettina így
az 5–8. helyen végzett. Kránitz
Mátyás – 60 kilogrammos súlycsoportban sajnos már az elején
rontott, így kiesett.
– Kis csapatunk a várakozás
nak megfelelően küzdött, Má
tyás szereplése egy kicsit talán
csalódás számomra – tette hozzá
Polacsek Zoltán. – Örömhír vi
szont, hogy egyesületünk kiválósága, Szepesi Csenge, a sportág
koronázatlan királynője rövid
időn belül anyai örömök elé
néz. Csenge most is kőkeményen
sportol, naponta jár úszni.

20 éves Tigrisek
Fennállása 20. jubileumát ünnepli a Soproni Tigrisek Sport
Egyesület, ezért június 8-án 17 órától közös, születésnapi
ünnepséget szerveznek.
– Büszkék vagyunk arra, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül a Tigrisek SE az elmúlt két évtizedben,
mára meghatározó egyesülete vagyunk a város sportéletének – mondta Nagy Tamás elnök. – Ez idő alatt mintegy
2000 sportoló játszott színeinkben. Szeretnénk, ha a korábbi sportolók, edzők és támogatóink is velünk ünnepelnének, ezért ezúton is mindenkit szeretettel invitálok a jubileumi rendezvényünkre.
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LELÁTÓ

Oviolimpia
Június 7., szerda 9 óra,
városi stadion
Ügyességi verseny

Sport

www.sopronitema.hu

Egészséges életmód: a városban több helyszínen háromezren sportoltak

Kihívás napja: 15 perc mozgás

Go Boating

PLUZSIK TAMÁS

Június 8.,
csütörtök 9 óra,
Fertő tó
Vízisportnap

A kihívás napja arról
szól, hogy kedvet
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz.
A soproniak ezúttal
is kitettek magukért.

Tenisz
Június 9–11.,
péntek–
vasárnap 8 óra,
Szieszta
Teniszcentrum
Kékfrankos Kupa

BMX
Június 10–11.,
szombat–
vasárnap 16 óra,
soproni BMX-pálya
Alpok–Adria Bajnokság

Kispályás
labdarúgás
Június 12., 14.,
hétfő–szerda 18.15,
Halász Miklós
Sporttelep

Vitorlázás
Június 17.,
szombat 11 óra,
Fertő tó
Esterházy-regatta
Június 18.,
vasárnap 11 óra,
Fertő tó
Soproni Építők SK
nyílt napja

Természetjárás
Június 18.,
vasárnap 8 óra,
Soproni-hegység
V. IVV SÜH Kupa

Terepfutás
és túra
Június 18.,
vasárnap 9 óra,
Brennbergbánya
SÜH Sopron Trail

A Várkerületen a Roth- és a Lippai-iskola diákjait Mester Gyöngyi aerobikspartan tréner mozgatta meg FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sopron is csatlakozott a kihívás
napjához: a múlt héten ebből az
alkalomból közel háromezren
kosárlabdáztak, fociztak, úsztak,
atletizáltak, vettek részt aerobikedzésen, és még sorolhatnánk
a sportágakat. Ezzel a teljesítménnyel városunk az ötvenezer
fő feletti lélekszámmal rendelkező települések rangsorában az
előkelő ötödik helyen végzett.
– A kihívás napjának az a célja,
hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, korosztálytól függetlenül
inspirálója legyen egy olyan

életmódnak, amelynek természetes része a mozgás, a sport,
ezért csatlakozott városunk is
ehhez az országos eseményhez – tudtuk meg Csiszár Szabolcstól, a polgármesteri hivatal
sportfelügyeleti csoportjának
vezetőjétől, aki szervezője volt
a különböző helyszíneken zajló
tömegsporteseményeknek.
A verseny eldöntéséhez éjféltől este 9 óráig folyamatosan
számolják, hogy hányan végeznek aktív testmozgást legalább
15 percen keresztül.
Az év egyik legnépszerűbb
lakossági sporteseménye a kihívás napja, mely 35 évvel ezelőtt
Kanadából indult, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egésznapos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. Hazánk
1991-ben csatlakozott a versenysorozathoz, melyet rendszerint
május utolsó napjaiban rendeznek meg országszerte.

A magyar biliárd legjobbjai között
PÁDER VILMOS

Világviszonylatban
sportáguk sikeres
képviselői a soproni
Vörös István biliárdiskola magyar bajnokai: Szolnoki Tamás,
Varga Péter és a szabad játékok legjobbja,
Kemény Csaba.
Szolnoki Tamás és Varga Péter
biliárd-pályafutása mesébe il
lő. Huszonnégy évvel ezelőtt
ismerkedtek meg a sportággal,
majd Vörös István – aki évtizedekig a hazai sportág legjobbja
volt – felkarolta a fiatalokat, és

elindultak hódító útjukra. Az
eredmények egyre jobbak lettek hazai és nemzetközi versenyeken is. Szolnoki megnyerte
a profikkal felálló osztrák bajnokságot és Ausztria bajnoka
lett. Mellette kétszer lett az
osztrák bajnokságban második
és kétszer negyedik helyezett.
Az idei magyar bajnokság
döntőjét Szolnoki Tamás és Var
ga Péter játszotta, végül Varga
nyert, de a kvalifikáció szerint
minden ország első és második
helyezettje is részt vehet a tavaszi világbajnokságon. Így a két
soproni sportember párosban
képviselte hazánkat a Németországban, Viersenben rendezett háromfalas csapat vb-n,
ahol 23 ország 24 csapata lát-

Szezonzáró ovis foci

Az Ágfalvi úti sportpályán rendezték meg az óvodásoknak szóló Bozsikprogram zárófesztiválját FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
Az elmúlt héten tartották meg az
óvodás korú labdarúgópalánták
Bozsik-fesztiválját az Ágfalvi úti
sportpályán. A gyerekek lelkesen, vidáman és nagy izgalommal érkeztek a sporteseményre.
A focis délelőttön a kicsik
a labdarúgás iránti szeretetüket
és a mozgás örömét szervezett
formában fejezhették ki. Ezúttal
nem az eredményesség, hanem
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a testmozgás és a focizás öröme
volt a fő szempont. Az óvodák
éltek is a lehetőséggel, és szívesen hozták el csoportjaikat
a sportpályára.
A Bozsik-programban résztvevő óvodák vállalása az, hogy
hetente minimálisan egy alkalommal játékos futballfoglalkozást tartanak az intézményükben.
Ezeken legalább tíz öt–hatéves

kisgyermek focizik, továbbá azt is
kötelezettségüknek tekintik, hogy
évente négyszer amatőr fesztiválokon vegyenek részt. A foglalkozásokat az óvónők bevonásával az
SC Sopron utánpótlásedzői tartják, ezek az edzések egyre népszerűbbek. A mostani fesztivál
a program záróeseménye volt,
ahol senki sem maradt sikerélmény nélkül. (sopronmedia.hu)

ványos, izgalmas, szoros csatákat vívott egymással. A soproni
magyar válogatott páros a favorit Egyiptommal és a későbbi
világbajnok Koreával szoros partikat játszott.
Május elején Németországban, Brandenburgban rendez
ték 10 napon át – minden játék
nemben – az Európa-bajnokságot. A magyar csapat, Vargával
és Szolnokival a világ legjobbjait
felvonultató belgákkal nagyon
szoros partit játszott, féltávnál
még a magyarok vezettek, de
végül a nagyobb tudás győzött.
A soproni delegáció minden elismerést megérdemel, mivel erőn
felül, saját finanszírozásban képviselte hazánkat és a Sopront
a világversenyeken.

Sárkányhajófesztivál
a Fertőn
Idén is megrendezik a sárkányhajó-fesztivált a Fertő
tavi strandon a Fertő Tavi
Vitorlás Szövetség és a soproni sportfelügyelet közös
rendezésében. A csapatok
három különböző korosztályban mérhetik ös�sze tudásukat a 200 méteres pályán június 10-én,
szombaton. A sárkányhajófesztivál kiváló hangulatban zajlott a tavalyi évben.
– Tavaly esős időnk volt,
de így is kitartottak a csapatok, izgalmas futamokat
láthattunk – mondta Gimesi Réka, a Fertő Tavi Vitorlás
Szövetség ügyvivője. – Bízunk abban, hogy idén az
időjárás is kegyes lesz hozzánk, hiszen a verseny mellett családi programokkal
is várjuk az érdeklődőket
a Fertő tavi strandon.
A sárkányhajó-fesztiválra még várják a 8 vagy 10
fős csapatok jelentkezését
a sportfelugyelet@sopronph.hu e-mail címen, a nevezési díj a felnőtt csapatoknak 15 ezer forint.

A többszörös világbajnok belga játékosokkal Varga
Péter (bal szélen) és Szolnoki Tamás (jobb szélen)

TEMPLOMOK
ÉJSZAKÁJA
a Szent Imre templomban
(Sopron, Révai Miklós utca 1.)

2017. június 10-én, szombaton
este 9 órakor
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjai
ifjú tehetségekkel muzsikálnak
Köszöntőt mond: Tóth Éva képviselő,
a Jereván lakótelep részönkormányzat elnöke
Műsor:
Johann Sebastian Bach: a-moll hegedűverseny BWV 1041
1. tétel / szólista: Kocsis Anna (tanára: Kalló Zsolt) Giovanni
Battista Pergolesi: G-dúr fuvolaverseny 1. tétel / szólista:
Holpár Anna (tanára: Bálintné Horváth Erika) Johann
Sebastian Bach: f-moll csembaló-verseny BWV 1056 /
szólista: Horváth Ábel (tanára: Alföldy-Boruss Csilla) Antonio
Vivaldi: B-dúr kettősverseny RV 547 / szólisták: Jacsó Erikafuvola Tama Krisztina-fagott Johann Sebastian Bach: d-moll
kettősverseny BWV 1043 / szólisták: Árvayné Nezvald Anett
- hegedű, Vargáné Magyar Ágnes – hegedű
Hangversenymester: Árvayné Nezvald Anett
Művészeti vezető: Kóczán Péter
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Az önerőből fedezett 300 milliós beruházás októberre készül el

Új aula épül a Hunyadiban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Új aula, osztályterem
és egy szülői fogadótér is épül a Hunyadi
János Evangélikus
Óvoda és Általános
Iskolában. Már dolgoznak az átalakításon.
Jelentős fejlesztés kezdődött
a Hunyadi-iskolában. – Évek
óta terveztük a két épületszárnyat összekötő folyosó átépítését, erre a célra pedig a korábbi
években rendszeresen takarékoskodtunk – mondta el a Soproni
Témának Rajnai Károly, az intézmény igazgatója. – Az idei tanévet korábban kezdtük, s egyes
szombatokon is volt tanítás,
így a tanév esetünkben korábban véget ért. A kivitelező pedig

Ilyen lesz az iskola új bejárata FOTÓ: LÁTVÁNYTERV
elkezdhette a munkát. Úgy számolunk, októberre mindennel
elkészülnek.

Mint megtudtuk, az 510 négyzetméteres új aula előterében
– a bejáratnál – egy 80 négy-

zetméteres szülői várót alakítanak ki. Emellett egy új tanteremmel is bővül majd az iskola.

A folyosót az elmúlt héten már
le is bontották. A beruházás
300 millió forintos költségét
az intézmény a saját költségvetéséből fedezi.
– Iskolánkban a működési en
gedélyünk szerint nyolcszázötvenen tanulhatnak – folytatta
az igazgató. – Szeptembertől
csaknem ugyanennyi diákunk
lesz. Elértük a teljesítőképességünk felső határát. Emiatt is
fontos, hogy egy korszerű, de
mégis a két épület stílusába
illeszkedő közösségi térrel rendelkezzünk. Úgy vélem, SupkaKovács Tamás tervei ennek az
elvárásnak megfeleltek . A tornaterem helyett jövőre már
az új aulában tarthatjuk meg
az áhítatot. Az iskola közösségi rendezvényei is itt kapnak
helyet. Emellett kiállításoknak
is otthont adhatunk.

Iskolások futottak a Deák téren
A reformáció 500 éves
jubileuma alkalmából
összesen 1517 kilométert futottak le a Deák
téren a Hunyadi János
Evangélikus Általános
Iskola és Óvoda diákjai.
Évente kétszer tartanak csendes lelki napot a Hunyadi-iskolában. Ilyenkor a beszélgetésé,
az együttlété és az elmélyedésé
a főszerep. Kadlecsik Zoltán iskolalelkész azonban úgy gondolta,
hogy a reformáció 500 éves jubileumáról különleges módon em
lékezzenek meg, legyen közösségi élmény az 1517-ben indult
megújulás. Az intézmény diákjai és óvodásai az elmúlt héten

a Deák téren összesen 1517 kilométert futottak le. A 844 gyermek távját összeadva jött ki
a reformáció évszáma. A diákok
a reggeli testmozgást követően
az iskola udvarán folytatták a na
pot. Itt a kereszténység egyik fő
jelképét, egy halat formáztak
meg. Az élő szoboralakzatot
pedig a levegőből drónnal videózták le. Zárásként lufit eresztettek a magasba. A léggömbbe ki-ki
beleírhatta, hogy mit jelent számára a kereszténység.
– Az iskola evangélikus, de a di
ákság felét a katolikus tanulók
teszik ki – mondta el Kadlecsik
Zoltán. – A futás jó alkalom volt
arra, hogy bemutassuk: egységben az erő, és az összefogásnak
megvan az eredménye.

Biczó Dániel:
győztes típus
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Amelyik versenyen
elindul, ott szinte
biztosan sikerrel jár
a soproni Biczó Dániel.
A Széchenyi-gimnázium hetedikese sorra
halmozza a díjakat.
– Alsó tagozat végétől kezdtem
versenyekre járni – mondta Dá
niel. – Az első komolyabb ered

›

ményemet másodikban értem
el, matematikából a legjobb tíz
közé kerültem egy regionális
versenyen. Elkezdtek érdekelni
a versenyek, és a tanárok is buzdítottak, hogy menjek. Szerencsés vagyok, hogy megjegyzem,
amit az órán hallok, így nem
okoz gondot, hogy felkészüljek.
Van hozzá időm, energiám és
érdeklődésem.
Biczó Dániel a Széchenyi-gimnáziumban hetedik osztályos.
Az idei tanévben egy angol teszt-

Összesen 1517 kilométert futottak le a Hunyadi-iskola diákjai FOTÓ: NÉMETH PÉTER

versenyen lett regionális első,
valamint a The Project Compe
tition-ön nemzetközi első helyezést hozott haza csapatával. Ez az
Oxford egyetemi kiadó nemzetközi projektversenye, melynek
a jövő volt a témája. Magyarból
a Szép magyar beszéd verseny
dunántúli döntőjében aranyjelvényt szerzett, a Varga Tamás
matematikaversenyről megyei
elsőként tért haza.
– A kémia idén új tantárgy,
de ebből is indultam, a Hevesyversenyen megyei 3. helyezést
értem el, informatikából pedig
a tankerületi elsőt. A mozgás
sem áll távol tőlem, testnevelés
ből magasugróversenyen in
dultam, és a távolugrás városi 2.
helyét sikerült elhoznom.
Arra a kérdésre, hogy melyik
területen képzeli el a jövőjét,
Dániel ezt válaszolta: – Fogtam
egy táblát, felírtam rá a tantárgyakat, és elkezdtem kihúzogatni azokat, amik annyira nem
állnak közel hozzám. Azt hiszem,
kilencedikig várok, hogy kiderüljön, mennyire leszek sikeres az
elkövetkező években azokban
a tárgyakban, amelyek „fennmaradtak”. Egyébként inkább
a reál tárgyak felé húz a szívem.
Év végére elfáradok, májusra
már benne van a pakliban, hogy
becsúszik egy négyes. De nem
szokott – mosolyog.

Zacher Gábor
a kábítószerekről
Dr. Zacher Gábor toxikológus
tartott rendhagyó órát a város
középiskolásai számára az el
múlt héten a Liszt-központban. Az Egészséges Városok
program keretén belül megtartott rendezvényen beszédet
mondott Barcza Attila önkor-

mányzati képviselő. Az ismert
és elismert szakembert előadásában az egészségre veszélyes
szerekről beszélt, amelyekből
szinte naponta kerülnek újak az
utcákra. Kiemelte, fontos, hogy
a fiatalok merjenek a csábításra
nemet mondani.

A hét mottója:
„Az ember zokszó
nélkül meghal
a szabadságáért.
De ha a gyerekei
gyomrát az
éhség kínozza,
akkor odaadja
a szabadságát
is egy darab
kenyérért, és azt
mondja, hogy jó
cserét csinált.”
Eric Knight
angol regényíró,
novellista, forgatókönyvíró

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Eric Knight:
Légy hű magadhoz

Eric Knight háborús regénye nemcsak a fronteseményeket mutatja
be, hanem a hátország
életét is – egy szabadságos katona és egy
katonai segédszolgálatot teljesítő lány szerelmének tükrében. Amíg
Clive és Prudence történetét figyelemmel kísérjük, megismerkedünk
a háborús Anglia társadalmi osztályainak életével és az angol hadsereggel is.

Ez történt
Sopronban
100 évvel ezelőtt hunyt el
Krasznojarszkban Gyóni
Géza, a Soproni Napló szerkesztője. Gyónon született
1884. június 25-én.
25 évvel ezelőtt, 1992. június 2-én avatták fel Soproni Horváth József mellszobrát a Rejpál-ház és
a Festőköz bejárata előtti téren. A mellszobrot
Kutas László készítette.
Forrás: Kubinszky Mihály:
A Soproni Városszépítő
Egyesület húsz éve (1987–
2007). Soproni Szemle, 62.
évfolyam 1. szám.

Zacher Gábor FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

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

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

Dr. Brenner Koloman: „Ugyanaz a szakmám és a hobbim”

IDÉN IS
„LENYOMTUK”!

Mi az? Mindig május utolsó vasárnapján indul. Soproni starthelyről Sopronkőhidát, Fertőrákost és Balfot
érintve ugyanazon a ponton ér véget. Évről évre többen „nyomjuk le”. Idén a legifjabb bringás 5, a legidősebb
89 éves volt (és ő immár 9. alkalommal teljesítette).
Hát persze, hogy a „Vasvilla” családi kerékpártúra! Szóval… idén is „lenyomtuk”.
A közösséggel, a közösségben mozgás élménye felejthetetlen. Remélem, egyre többen kapnak, kapunk

›

akár a „Vasvilla” túra kapcsán
is belső ingert a mozgásra.
A mozgás ugyanis… gyógyszer. Hatékony egészségvédő
eszköz. Kár kihagynunk életünkből. A sport, a mozgás
akkor a legeredményesebb –
sok más tevékenységünkhöz
hasonlóan –, ha már nem
azért csináljuk, mert tudjuk,
hogy érdemes, hanem azért,
mert kihagyva érezzük a hiányát. Szóval az az igazi, ha
két május között is teker, kocog, úszik, túrázik… Megéri.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA
JÚNIUS 7–13.

Június 7.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Június 8.,
csütörtök

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 9.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 10.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Június 11.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 12.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Június 13.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

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

A stájer ősök nyomdokán
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk égető láng! Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok is, akik már nemzedékek óta itt élnek,
s azok is, akik elszakadtak Soprontól.
– A soproni levéltárban lévő
iratokból tudható, hogy egyik
ősöm, akit Brennernek hívtak,
Ausztriából, Stájerországból
települt Sopronba 1730-ban
– kezdte a történetet dr. Brenner Koloman. – Erről a felmenőmről annyit tudunk, hogy
pékmester volt, ez a mesterség
generációkon keresztül apáról
fiúra szállt. A családi fészek az
egykori Wiedenben, a mai Gazda
utca 36-ban volt, a közelmúltban racionális okokból meg kellett válnunk ettől a háztól.
A habilitált egyetemi docens
az ELTE Bölcsészettudományi
Kar Germanisztikai Intézetének igazgatóhelyettese, az oktatás mellett kutat is, fő területe
a német fonetika, a dialektológia
és a többnyelvűség.
– Nagyapám fejfáján Karl
Brenner felirat szerepel, de an
nak idején a személyi igazolványában Brenner Károlyként volt
bejegyezve – folytatta dr. Bren
ner Koloman. – Ez az 1993-as
kisebbségi törvény elfogadásáig sajnos így volt csak lehetséges. Nagyapa egyebek mellett
kiváló sportember volt, fiatal
korában különösen a birkózásban jeleskedett, valamint ragyogóan játszott bécsi citerán, ezen
kísérte nagymama énekét. Karl
nagyapa magyar huszárként
harcolt a második világháborúban, a Don-kanyarban hadi-

Keresztrejtvény

fogságba esett, így „úszta meg”
a kitelepítést. Amikor Szibériából
hazatért, idegenek laktak egykori
házukban, amit aztán később
Rézi nagymamával együtt vis�szavásároltak. Édesanyámék családja, a Trimmelek ágfalviak voltak. Édesanyám korán árvaságra
jutott, így őt, illetve a nővérét
a két tánti, Elisabeth Steininger
és Theresia Wolmuth nevelte
föl, akik nem tudtak magyarul,
később a német szót én is tőlük
tanultam. Emlékszem, amikor
első nap hazaértem az iskolából,
édesanyám kérdezte, hogy na
milyen volt? Jó volt, mondtam,
csak nem értettem egy szót sem,
mert mindenki egy számomra
ismeretlen nyelvet beszélt. Voltak ebből kisebb problémáim is,
hiszen a bánfalvi német nyelvjárás más, mint az irodalmi német.
Vitatkoztam is a tanárnővel,
hogy az nem die Butter, hanem
das Butter, mert mi így mondtuk
otthon. Viccesen szokták is mondani, hogy egy német anyanyelvűnek az első idegen nyelv, amit
megtanul, az irodalmi német.

Dr. Brenner Koloman FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– Ugyanaz a szakmám és
a hobbim, ez engem boldoggá
tesz – zárta dr. Brenner Kolo
man, aki évekig volt az Európai
Népcsoportok Föderalisztikus

Uniójában a német munkacsoport elnöke, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának pedig 1995-ös megalakulása óta a képviselője.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1968-ban született Sopronban. Édesapja gépésztechnikus volt a Soproni Ingatlankezelő Vállalatnál, majd később a Fertődi Építőipari
Szövetkezetnél. Édesanyja betanított műszerészként dolgozott az AFITban. A volgai német kisebbségből származó felesége, Julia Dinges végzettségét tekintve politológus, pillanatnyilag az üzleti életben tevékenykedik.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 14-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők
között a Rubicon Széchenyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Május 24-i rejtvényünk megfejtése: tündéri gyereknap, szerencsés megfejtőnk: Pölcz Jenőné, Sopron,
IV. László király utca 41. Jó ha tudjuk júniusról, hogy… – folytatás mai rejtvényünkben.
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A VOLT egyik nagy sztárja
KÓCZÁN BÁLINT

Igazi szupersztárok
érkeznek
az idei
VOLT Fesztiválra.
Közöttük van Jess
Glynne is, akinek
karrierjét egy 2014es sláger, a Rather
Be indította be. Azóta
pedig a vörös énekesnő ontja
magából a szuperprodukciókat, amelyeket élőben is hallhat majd a soproni közönség.
Aligha kell valakinek bemutatni
Jess Glynne-t, az idei VOLT Fesztivál egyik világhírű sztárját. A brit
énekesnő neve csaknem három

Rather Be kapcsán. A dal egy
csapásra világsláger lett és
meghódította a toplistákat. Azóta pedig Jess karrierje egyre feljebb és
feljebb ível.
A csinos
énekesnő
debüt á ló

éve robbant be
a köztudatba
a Clean Bandittel
közösen készített

stúdióalbuma, az I Cry When I
Laugh hamar dupla platinává
érett, emiatt pedig felkerült
a legtöbbet eladott elsőlemeze
sek rangos listájára. A korong
gyakorlatilag egy friss szakítás
„élményét” dolgozza fel, amelynek első slágere, a Hold My Hand
egy erőt adó, lüktető szám. Ezt
követte a Don’t Be So Hard on
Yourself és a Take Me Home.
Ezekkel a fülbemászó felvételekkel az énekesnő ismét sorra
hódította meg a lejátszási listákat és a digitális platformokat.
Jessé sokak szerint az évszázad
egyik legkülönlegesebb hangja.
Jess Glynne nem először jár
Magyarországon, hiszen fellépett már a Szigeten és a Campus Fesztiválon is, Sopronban június 29-én 19.30-tól
a Petőfi Rádió Nagyszínpadán
szórakoztatja a közönséget.

2017. június 7.

Csősz Bogi
Cannes-ban
A 70. cannes-i filmfesztiválon debütált a szakma előtt a 25
DOLLÁR című rövidfilm, amely a világon elsőként mutatja
be a Paramount filmstúdió alapítóját, a magyar származású
Adolph Zukort, „Hollywood atyját”. A legnevesebb nemzetközi filmes seregszemlén az alkotást Csősz Boglárka színművész–producer képviselte. – Úgy gondolom, nagy sikert aratott a filmünk. Tetszett a premieren résztvevő kritikusoknak,
hogy a 25 DOLLÁR romantikus képi világa mögött meghúzódó drámának több rétegét is érzékeltette a rendező, Jimy
J. Hollywood. A rövidfilmmel egy legenda születésének jubileumát is szerettük volna előkészíteni. Jövőre lesz ugyanis
százharminc esztendeje, hogy Adolph Zukor, a filmipar megálmodója a Borsod megyei Ricséről 1888-ban kivándorolt
Amerikába. Megtisztelő, hogy a mi csapatunk a világon elsőként készített filmet az egyik legnagyobb filmvállalat magyar származású alapítójáról.
Csősz Boglárka a filmről elmondta, hogy egy sikertörténet
szimbóluma, hiszen egy árva fiú a kabátjába varrt teljes vagyonával, 25 dollárral Amerikába érkezve keltette életre az
egész estés film intézményét.

Külföldi filmben a hazai színész

Goztola Krisztina Párizsban forgatott

Az elmúlt heteket Párizsban
töltötte Goztola Krisztina, hogy
leforgassa a La recherche con
tinue, magyarul Engedj el! című
filmet. A dráma az egyik legnépszerűbb olasz krimiíró, Giergio
Scerbanenko műve alapján
készült. A történet szerint egy
nő – akit Krisztina alakít – két
ségbeesetten berohan a rendőrségre, mondván, hogy elrabolták a négyéves kislányát. Aztán
kiderül, hogy nem minden úgy
történt, ahogy az anya elmesélte.

Az evangélikus templomban koncertezik az orgonista

Jön Varnus Xavér
Visszatér Sopronba
Varnus Xavér: a világszerte ismert virtuóz június 18-án ad
nagyszabású hangversenyt az evangélikus templomban.
A koncert egyik különlegessége,
hogy felcsendül majd Bach Máté
Passiójának és Ravel Bolerójának két orgonára írott változata.
Ezekben az ifjú csodaorgonista,
Barnkopf Balázs játszik együtt
a mesterrel. A különleges alkalomra egy nagy, amerikai koncertorgona érkezik a templomba.
Varnus Xaver neve szinte
minden komolyzene-rajongó
számára ismert. 2010-ben a ma
gyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést,
a Köztársasági Érdemrend Kö
zépkeresztjét vehette át, míg
2013-ban telt házas, ünnepi
koncertjeivel az orgonista nyitotta meg a Berlini Nyári Fesztivált a berlini dómban. Ötvenedik születésnapja alkalmából
a tehetség Bach sírja fölött adott
telt házas hangversenyt a lipcsei
Tamás-templomban.
Varnus Xaver huszonhét or
szágban több mint háromezer
hangversenyt adott életében. Övé
a zenetörténet egyetlen négyszeres platina orgonalemeze.
Arról, hogy gyermekkora óta
miért ragaszkodik ennyire Bach
zenéjéhez, Xavér ezt nyilatkozta:
– Volt a barokk zene, volt Bach,

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A 25 perces kisfilmet Clayton
Burkhart rendezte, aki a pályáját divatfotósként kezdte New
Yorkban és Párizsban. Dolgozott
együtt Kate Moss-sal és Christy
Turlingtonnal is.
– A történet Párizsban játszódik, viszont egy olasz nőt alakítottam, ezért külön beszédtanár
foglalkozott velem, hogy a francia
játékban picit érződjön az olasz
akcentus – nyilatkozta Goztola
Krisztina. – Örülök, hogy egy profi
csapattal tudtam együtt dolgozni.

Ismét Toolate bulik
A Búgócsiga – kizárólag erre az alkalomra épített – szabadtéri színpadán indítja a nyarat a soproni Toolate.
A zenekar kisebb hallgatás után koncertezik ismét ezen a rendhagyó helyszínen.
A Toolate életében már hagyományosnak mondható egy nyár
eleji buli. Bár tavaly kimaradt
a fellépés, idén ismét különleges koncerttel készül a soproni
zenekar június 10-én. – A helyszín mindenképpen újdonság,
hiszen a Búgócsiga Industrial

Gardenben lesz a nyár eleji partink. Az Elzett udvaron felépített
színpadon, szabadtéren koncertezünk, innen a cím: Üzemi
Bejárat – mesélték a zenészek.
– Most először fordul elő velünk,
hogy előzenekarunk is lesz. Kedves győri barátaink, a Drapan's

Varnus Xavér rajong Bach zenéjéért
és a kettőnek szinte semmi köze
sem volt egymáshoz. Tapintatosan hallgatunk róla, hogy a néhány nagy – Händel, Vivaldi,
Telemann – mögött az elviselhetetlen középszer siserehada
tenyészett a barokk korban. És
ekkor, valamely megmagyarázhatatlan természeti jelenségként

egyszer csak színre lép Bach, az
egykori pozsonyi molnár, Veit
Bach dédunokája. Mint egy bű
vös prizma, magába tükrözte az
európai zene őt megelőző ezer
esztendejének eszenciáját, és
előrevetítette azt, örökre megha
tározva a zene fejlődését. Isten
hangja volt ő, nem vitás.

A Búgócsiga szabadtéri színpadán indítja a nyári
szezont a soproni Toolate zenekar

Blues Band tagjai lépnek fel
előttünk. Elég eklektikus műsor
a miénk, hiszen repertoárunkban megtalálhatók a hatvanas
évek rockslágerei, de ugyanúgy
játszunk mai, progresszív dalokat, és a sajátokat sem hagyhatjuk ki – fogalmaztak a srácok.
A Kuslics Péter „Cousteau”
(ének, ritmusgitár), Scherfel
Róbert (szóló- és ritmusgitár),
Őri Szabi (dob), Juhász „Jet” Barnabás (basszusgitár) és Horváth
András „Csofi” (ritmusgitár)
alkotta csapat a VOLT Fesztiválon
is szerepel: június 27-én, este fél
tizenegytől. – Naná, hogy remek
érzés fellépni a Linkin Park után.
Az elmúlt években is a nulladik
napon koncerteztünk, most is
így lesz. A kőbüfében, más néven
VOLT Teraszon zenélünk majd.
A fesztivál mindig különleges
alkalom a mi életünkben is.
Kicsit átalakul ilyenkor a város,
rengeteg vendég, rengeteg fiatal érkezik. Az ő szeretetük minden évben újabb és újabb erőt ad
nekünk, hogy érdemes csinálni
ezt – mesélték a Toolate tagjai.
A soproni formáció a VOLT
után még egy budapesti meghívásnak tesz eleget, a Városligetben szórakoztatja a közönségét.
Saját dalok viszonylag régen
jelentek meg a Toolate-től, de
még az is elképzelhető, hogy
idén meglepetésekkel rukkol
elő a banda. – Tele vannak a te
lefonjaink szövegötletekkel és
mindenféle dallamfoszlánnyal.
Ígérni nem ígérünk semmi, de
készülünk valamire – zárták ti
tokzatosan a muzsikusok.
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