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Kitört az idei vakáció!

Az elmúlt héten befejeződött a tanítás, és megkezdődött a nyári szünet valamennyi soproni
általános és középiskolában. Felvételünk a Roth-iskolában készült. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

150 éve
Sopronért

Medervizsgálat
Mesés
Tündérfesztivál

14

Igazi mesebeli lényekkel, tündérekkel, manók
kal és számtalan kockásfülű nyúllal népesedett
be Sopron zöld szíve, megtartották ugyanis a
12. Tündérfesztivált az Erzsébet-kertben.

Június végéig végeznek a munkával
a Fertőrákosi-öbölben

Oviolimpia

A Káposztás utcai stadionban tizenhét óvoda közel kétszáz kisgyer
meke öt ügyességi játékban mérte össze a tudását az idei ovi
olimpián. A rendezvénynek már évtizedes hagyományai vannak. 12

14

6

Másfél évszázaddal ezelőtt az országban elsőként Sopronban alakult városszépítő szervezet. A jubileumot egy
emlékkönyv-kiadással
egybekötve ünnepelte a
városháza dísztermében
a Soproni Városszépítő
Egyesület tagsága és a
város vezetése. A közel
százoldalas kötetnek az
a célja, hogy kedvet ébresszen Sopron részletesebb megismeréséhez,
a fiatalokban felélessze
a felelős lokálpatrióta szellemiséget.

4

Nyári
slágergyanú
Vadonatúj felvétellel ráz fel
mindenkit Charli XCX. Az 1999
kirobbanó sikere után az angol
énekes–dalszerző friss szerzemén�
nyel igyekszik bebetonozni magát
2019 legjobb popelőadói közé. A pro
dukcióhoz a világ egyik legsikeresebb
fiatalja, Lizzo is csatlakozott.

16

SOROZAT A PÁNEURÓPAI PIKNIK ÉVFORDULÓJÁRA
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A keletnémetek tranzitországnak tekintették Magyarországot

Utak és zsákutcák
Harminc éve, hogy 1989. augusztus 19-én
a Magyarországon a nyugatra jutás remé
nyében várakozó NDK-sok áttörték a határt
Piusz-pusztánál, meg sem várva a páneu
rópai piknik kezdetét. A Soproni Téma soro
zatában dr. Tóth Imre történész, múze
umigazgató idézi fel a piknikhez vezető út
történelmi hátterét.

a menekülők iránt nem lehettek közömbösek, és a magyar
kormányt igyekeztek elmozdítani a „semleges” álláspontról.
Az NSZK már évek óta a rossz
és a kevésbé rossz megoldás
között tépelődő Magyarország
legfontosabb külkereskedelmi
partnerének számított a nyugati országok közül, részesedése a magyar külkereskede4.
nem minősíthető politikai lemben folyamatosan nőtt,
1989 nyarára keletnémet üldözésnek. A keletnémetek ahogy a német befektetések
menekültek lepték el az NSZK ráadásul csupán tranzitor- száma és összege, valamint a
budapesti nagykövetségét, a szágnak tekintették Magyar- turistaforgalom is. A távlatocsillebérci és a zánkai tábo- országot, ami a menekültstá- san gondolkodó kormánynak
rokat. A magyar fél politi- tusz megadását kétségkívül ezért együtt kellett működnie
kai okokból szerette
az NSZK-val, miközben
volna elkerülni ezek
a keletnémet vezetés„…a helyzet egyre inkább diplomá- sel folytatott „baráti”
visszatoloncolását
az NDK-ba, csakúgy, ciai, illetve nemzetközi jogi kéreszmecserék parázs
mint a menekült- déssé vált, a külügyminisztériumok összecsapásokba torstátusz elismerését. közötti egyeztetésekről pedig a
koltak. Kelet-Berlin
Szűkebb értelemben »mindentudó« Stasi csak utólag és követelte, hogy Budaaz tartozott mene- részlegesen értesült.”
pest adja ki neki a
kültoltalom alá, aki
határsértőket, közDR. TÓTH IMRE ben a legkülönfélébb
vallási, faji, nemzeti
hovatartozása vagy
adminisztratív korpolitikai meggyőződése miatt nehézzé tette. Józan ésszel látozások bevezetésével próvolt kénytelen elhagyni a hazá- viszont belátható volt, hogy a bálta megakadályozni államját. Ezekbe a kategóriákba az tiltott határátlépésen ért sze- polgárainak Magyarországra
NDK-ból menekülőket való- mélyekre súlyos börtönbünte- való beutazását. Bevált módban nem lehetett besorolni, a tés vár a Stasi valamelyik bör- szernek számított a belügymipolitikai üldözés tényét pedig tönében. Noha az egymás- nisztériumi engedély visszanem lehetett egyértelműen tól eltérő felfogást képviselő tartása, az ügyintézés lassítása,
levezetni az anyaország társa- bal- és jobboldali nyugatné- illetve az arra való hivatkozás,
dalmi és politikai berendez- met politikai erők is egyetér- hogy kimerült a rendelkezésre
kedéséből. A magyar fél sze- tettek abban, hogy a válság álló forinttartalék. Különös,
rint az utazási szabadság meg- hosszú távú megoldása érde- de az állambiztonsági szervonása minden szempontból kében az NDK-n belülről kell vek nem lelkesedtek a korlájogellenes, ám semmiképpen kikényszeríteni a változásokat, tozásokért, mert tartottak tőle,

Sokszínű táborok
KÖVES ANDREA

Elérkezett a várva várt vakáció,
ezzel együtt pedig a nyári tábo
rok időszaka. Sopronban hagyo
mányosan rendelkezésére áll a
szülőknek a nyári napközi, ám emellett min
den eddiginél több táborozási lehetőség közül
választhatnak.
A sporttáborok népszerűsége
töretlen. Idén sem maradhat
el a hagyományos Aquarázs
sportnapközis tábor, de a soproni sportegyesületek is indítanak táborokat a nyáron. A Figure
Skating Sopron izgalmas görkorcsolyatábort is kínál, de akár
az akrojógával is megismerkedhetnek a gyerekek egy másik
sporttáborban. A Junior Sports
Camp számos sportágba vezeti
be az alsós és felsős gyerekeket.
Kedveltek a különböző lovastáborok, a soproni erdők szépségét a TAEG erdei nyári tábora

jóvoltából ismerhetik meg.
Anna néni hátizsákja elnevezéssel kalandos túratábor várja
az 5–12 éves gyerekeket júliusban és augusztusban. A vállalkozó kedvűek a városi sportfelügyeleti csoport szervezésében
a Mecsekben vándortáborozhatnak. A Fertő–Hanság Nemzeti
Park játékos nyári természetismereti táborokkal várja a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt.
A kreatív gyerekeket hívogatja
a hagyományos városi rajztábor
Mende Zsolt grafikus vezetésével a GYIK Rendezvényházban.

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A Soproni Kézműves Műhelyek több kurzusban is hirdetnek alkotótáborokat. Idén is
várja a gyerekeket a Macskakő
Gyermekmúzeumban a Múzsák
Kertje, a Soproni Múzeum nyári alkotó tábora. A Felhőtáncoló
Kreatív Műhely táborai azokat
a gyerkőcöket hívogatják, akik
szeretnek festeni, rajzolni, bütykölni, agyagozni. A népmesék
világában kalandozik az idei Wosinski Képzőművészeti Tábor.
A néptánc szépségeit, a néphagyományaink kincseit több
tábor is felvonultatja, így az első
Így tedd rá! tábor is. A Petőfi-iskola idén 200–300 gyereknek
kínál ennek jegyében maradandó értékeket. A balett és a modern tánc szépségeibe vezetik
be az érdeklődőket a Cinege
Alapfokú Művészeti Iskola kurzusai. A Városszépítő Egyesület és a TIT nyári bejárós tábort
szervez 10–14 éves lányok és fiúk
számára augusztus 5–9. között.
A hagyományos Logiscool számítástechnikai táborok is sok
érdekességet kínálnak. A Család
és Gyermekjóléti Ellátás Intézete ismét szervez nyári napközis
táborokat. A Bodza Tábor már
hároméves kortól kínál játékos
német foglalkozásokat, de nem
maradhat el a közkedvelt játékos nyelvtanulást kínáló Dialóg
nyári tábor sem. A kisebbeknek
izgalmas lehet a Ficánka ovis tábor, a nagyobbak pedig belekóstolhatnak a főzés tudományába
a Rizottó Iskola táborában. A középiskolásokat ingyenes tábor
várja a Soproni Egyetem Simonyi-karán „Így játszanak a mérnökök” címmel.

hogy azok az „ellenséges nyugatnémet erők” malmára hajtják a vizet, és hatásukra számottevően nő a belső nyomás
az NDK-ban.
Mialatt zajlottak tárgyalások
a magyar és a keletnémet állambiztonsági szervek között,
a helyzet egyre inkább diplomáciai, illetve nemzetközi jogi
kérdéssé vált, a külügyminisztériumok közötti egyeztetésekről pedig a „mindentudó”
Stasi csak utólag és részlegesen értesült. A Berlin–Bonn–
Budapest közötti diplomáciai egyeztetések nem vezettek
eredményre, a megoldás viszont egyre sürgetőbbé vált.
Közeledett a nyári szabadságolások vége, és nagy kérdés
volt, hogy az addig Magyarországon vakációzó NDK-családok közül mennyien válnak
menekültté egyik napról a másikra, ahogy a nyaralás véget
ér. Minden érintettre növekvő
nyomás nehezedett.

50 éves találkozó
50 évvel ezelőtt végzett osztály tagjai találkoztak a közelmúltban iskolájuk előtt – tájékoztatta lapunkat Erdős Imréné. 1969-ben ballagott el a 8/A a Színház utcai épületből, amely
később bíróság, majd az evangélikus egyházközség gyülekezeti háza lett. Németh Erzsébet
osztályába 34-en jártak, közülük 21-en voltak
ott a jubileumi találkozón.

›

RÖVIDEN

Nyári szünet a könyvtárban
Július 2. és augusztus 30. között a Széchenyi István Váro
si Könyvtár a vizesblokk felújítási munkálatai miatt zárva
tart. Utolsó nyitva tartási nap: június 29., szombat. A zár
va tartás időtartamára több dokumentum kölcsönözhető.
Szeptember 3-tól a megszokott nyitvatartási időben vár
ja a könyvtár a látogatókat. A Bánfalvi Fiókkönyvtár júli
us 8–19. között lesz zárva. A nyári időszakban, július 1. és
augusztus 30. között megváltozott nyitva tartással láto
gatható a fiókkönyvtár: hétfőn, csütörtökön és szomba
ton zárva tart, kedden 9–12, szerdán és pénteken 9–13.30
és 14–17 óra között lesz nyitva.

Rangos díj került Sopronba
46 ország 1500 csokoládéja képviselte magát az idei
„Academy of Chocolate Award 2019“ versenyen. A me
zőnyben a Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda is sze
repelt: három bronzérmet, és két kimagasló értékelést zse
belhetett be. Mindhárom csokoládét különböző nicaraguai
kakaóbabból készítették a soproni cukrászok.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Kábítószer-ellenes nap

Drogprevenciós nap a Handler-iskolában – a lufik az elengedést szimbolizálják

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Soproni Rendőrkapitányság a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésével drogprevenciós napot
tartott a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájában. Az
intézmény tanulói a szenvedélyt szimbolizáló lufit kaptak,

mely az „elengedést” hivatott
jelképezni. A prevenciós napon
elhangzott, a kábítószer használatban és a rászokásban a 15 és 25
év közötti korosztály a legveszélyeztetettebb, ezért őket vonták
be a programba.
– Nemcsak arra kell felhívni a
figyelmet ebben a korcsoportban, hogy a drogok károsak,
hanem arra is, hogy az egész

jövőjét tönkreteheti a fiatalnak
– mondta el a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – A megelőzés
csak annál a tininél működik,
aki ezt a felfogást a magáénak
tekinti. A handleres diákok lelkesen működtek közre a prevenciós napon.

Konferencia a turizmusról
A soproni iparkamara szervezésében tartottak magyar–osztrák kétoldalú konferenciát a turizmusról az elmúlt pénteken.
Horváth Vilmos elnök megnyitója után beszédet mondott Barcza Attila, Sopron és

térsége országgyűlési képviselője is. Szó
volt például a világörökségi lehetőségekről, a határtérség idegenforgalmi helyzetéről, illetve arról is, hogy miként lehet
hasznosan eltölteni az időt a vonaton.

2019. június 19.
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MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Eljár szűrővizsgálatokra?

3

Emléktáblát avattak Liszt Ferenc keresztszüleinek

Egy nap az egészségért

NEUBAUER NÁNDORNÉ:
A szűrővizsgálatok lénye
ge, hogy időben észreve
gyük az esetleges elváltozá
sokat. Így gyorsan orvoshoz
fordulhatunk. Élni akarunk,
és ez a fontos!

KÓNYA ISTVÁNNÉ:
Fontosnak tartom a meg
előzést fiatalkorom óta.
Évente egyszer elmegyek
és kérek egy általános ki
vizsgálást, valamint vért is
vesznek és a vérkeringést is
ellenőriztetem.

A patikanapon (az Arany Kígyó Gyógyszertár udvarán) többfajta szűrővizsgálatot is végeztek
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

SZENTGYÖRGYI
ZSUZSANNA:
Hasznos dolognak tar
tom a különféle szűrővizs
gálatokat. Mivel jómagam
a vendéglátásban dolgo
zom, a nyár jelenti nekem a
fő szezont. Ilyenkor „nincs
idő arra, hogy beteg legyek”.

HUSZÁR JUDIT

Több mint 200 ember – ennyien
vettek részt a XVI. Országos Patika
Nap alkalmából rendezett szűrő
vizsgálatokon Sopronban. Az Arany
Kígyó Gyógyszertár a kezdetektől fogva csat
lakozott a programhoz.
Színes lábnyomok vezettek a
Magyar utcában a patika udvarába – múlt szerdán rendezték
meg itt a hagyományos patikanapot. Reggeltől kora délutánig részt vehettek például a
vérnyomásmérésen, BMI-testtömegindex-számításon, összkoleszterinszint-mérésen,

SZIGETHI ISTVÁN:
Maradjunk életben, ha egy
mód van rá! Sosem tudhat
juk, hogy mi lakozik ben
nünk, ezért fontosak a szű
rővizsgálatok. Jómagam
rendszeresen járok a kór
házi ellenőrzésekre.

Segítség a betegeknek
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A betegjogi képviselő a betegek – az egész
ségügyi törvényben meghatározott – jogai
nak védelmét látja el, valamint feladata az is,
hogy segítse őket jogaik megismerésében és
érvényesítésében.
a 452 panaszügyem 1 százaléka
jutott el idáig, ami azt jelenti
szinte mindent sikerült helyben orvosolni.
– A betegjogi képviselő hatásköre addig tart, amíg a
megegyezés szándéka megfogalmazódik a felekben, a
peres eljárás már nem a mi
hatáskörünk – tette hozzá
Dóczi Zsuzsanna. – Azon kívül,
hogy tájékoztatjuk a beteget
a jogairól, egyeztető megbeszélést szervezhetünk, írásbeli
panaszeljárást kezdeményezhetünk, észrevételezést tehetünk az intézményvezető felé.
Amennyiben etikai jellegű panasz érkezik, ha szakdolgozót
érint, az egészségügyi szakdolgozók kamarájának etikai bizottságához, orvos esetén az
orvosi kamara etikai bizottságához fordulhatunk.
Dr. Dóczi Zsuzsanna hozzátette, tapasztalatai szerint
a leggyakrabban sérülő betegjog az egészségügyi ellátáshoz való jog, de az esetek között gyakori az emberi

gyógyszertár mediterrán kertjében. A rendezvény részeként
felavatták a patika falán a Liszt
Ferenc keresztszüleinek, Zambothy Ferencnek és Szalai Juliannának emléket állító táblát,
ugyanis ők ebben az épületben
laktak. A tábla avatásán jelen
volt dr. Fodor Tamás, Sopron
polgármestere is, aki hangsúlyozta: Sopron nagy tisztelettel
őrzi Liszt Ferenc emlékét. A koncerten a Kőszegi Vonósok léptek fel, műsorra kerültek Liszt,
Mozart, illetve Kárpáti Sándor
művei. A jótékonysági esemény
bevételét (több mint 200 ezer
forintot) a Patikamúzeum támogatására fordítják.

A kitelepítésre emlékeztek

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az orvosi rendelőkben, a kórházakban és a szakrendeléseken kötelezően kifüggesztik az
illetékes betegjogi képviselő
nevét és elérhetőségét. – Az
egészségügyi intézménytől
teljesen független személy a
betegjogi képviselő, mi az
EMMI Integrált Jogvédelmi
Szolgálatnál dolgozunk, kormánytisztviselőként – mondta
dr. Dóczi Zsuzsanna, aki 19 éve
dolgozik betegjogi képviselőként, január óta hozzá tartozik a soproni járás is. – Panaszos megkeresés esetén elsősorban közvetítők vagyunk.
Célunk az egészségügyi szolgáltatón belül megoldani az
ellátás során kialakult vitás
eseteket, illetve rendezni a
panaszos ügyeket. Segítünk,
hogy a bizalmi viszony helyreálljon. Amennyiben nem
sikerül, tovább lépünk, így
például panaszeljárást is kezdeményezhetünk kórház esetén az országos tisztifőorvos
felé. Szerencsére ez ritka, a
tavalyi évben egy megyében

vércukorszint-meghatározáson, haskörfogat-mérésen,
PSA-szint-megállapításon a
résztvevők. – Van egy „törzsközönségünk”, akik minden
évben eljönnek a patikanapra
– mondta lapunknak dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz, az Arany
Kígyó Gyógyszertár vezetője.

– Emiatt csökken azoknak a
száma, akiket kiszűrünk extrém magas értékekkel, tehát a
program eredményes. Ugyanakkor ma is több embert át kellett kísérnem a háziorvosi rendelőbe, mert annyira magas volt
a vérnyomásuk.
A patikanap célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, a betegségek megelőzésére. Többen az itteni szűrések
után mentek el a háziorvosukhoz, és kezdődött el a kezelésük.
Az egészségügyi programot
minden évben kiegészíti kulturális műsor is – idén a patikanap előtt egy héttel tartották
meg a jótékonysági koncertet a

Dr. Dóczi Zsuzsanna
méltósághoz és a tájékoztatáshoz való jog csorbulása is. Ha
panasz érkezik, az leggyakrabban a várakoztatásra, a hangnemre irányul, de a betegek
vagy hozzátartozók a pszichiátriai ellátáson belüli korlátozásokat is hátrányként élhetik meg. – Minden egyes ügy
egyedi, melyet meg kell oldani
– folytatta a betegjogi képviselő. – Lehetőségeim szerint
igyekszem minden hozzám
fordulónak segítséget nyújtani. A betegek leggyakrabban
az internetről tájékozódnak,
nem mindig rendelkeznek
alapos betegjogi ismeretekkel.
Ugyanakkor nemcsak őket, de
az egészségügyi dolgozókat is
segítjük munkájukban. Hiszen
a betegjogi képviselő feladata
az egészségügyi dolgozók tájékoztatása is a betegek jogairól.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hetvenhárom évvel
ezelőtt nyolcezer
német polgárt tele
pítettek ki Sopron
ból. Az évfordulón az
evangélikus temp
lom melletti emlék
műnél tartottak
megemlékezést.
– A megemlékezést a hetvenhárom évvel ezelőtt történt események érintettjeinek jelenlétével már nem nagyon tudjuk
megtartani, ugyanis ők a legjobb
esetben is elmúltak már nyolcvanévesek – mondta Krisch
Magdolna, a Soproni Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke. – Gondolnunk kell most
azokra az anyákra, apákra, testvérekre, rokonokra, akik sajnálatos módon már nem lehetnek
itt velünk. A feladatunk a megemlékezés mellett éppen ezért
az emlékeztetés is. A Németországba kitelepítettek leszármazottainak is fontos, hogy tudják:
itt vannak a szüleik gyökerei.
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője kiemelte: a családoknak,
közösségeknek szembesülni

A megemlékezésen a város nevében
Barcza Attila és dr. Farkas Ciprián koszorúzott
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

kellett azzal az élethelyzettel,
amelyik talán a legkegyetlenebb a világon, búcsút kellett
venniük a felépített életüktől,
a szülőhazájuktól.
– Ha a kitelepített németek
mindazt magukkal vitték volna, amit ők és az őseik letelepedésük óta a város gazdaságához,
kultúrájához, hagyományaihoz
hozzáadtak, ma Sopron nem
lenne az a város, mint aminek
ismerjük és amire büszkék vagyunk – fejtette ki dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő,
tanácsnok. – Kiváló példa erre az

1921-es soproni népszavazás is. A
városunkban élő németek szavazata is kellett ahhoz, hogy Sopron magyar maradhasson. A magyar kormány és Sopron városa
kiemelten támogatja a német
nemzetiséget. Az Országgyűlésben az anyanyelvén szólalhat fel
az önkormányzatuk szószólója,
városunkban pedig nemzetiségi
óvoda, iskola is működik.
A megemlékezés végén „A
soproni németek kitelepítése
1946” nevű emlékműnél a résztvevők elhelyezték az emlékezés
virágait.

FELOLVASÓ BEMUTATÓ: A megemlékezés után az evangélikus templom dísztermében Frank
Ildikó, Andreas Kosek, Ágoston Zoltán közreműködésével színházi bemutatót tartottak: B
 alogh
Róbert „Ich habe nichts mehr zu suchen” című írását olvasták fel. A darab lényege, hogy öt
ven év után egy faluban, egy harangavatási rendezvény során újra találkozik két lakos, akik
hajdanán szerelmesek voltak egymásba, de mindkettejüket kitelepítették. A felolvasást ma
gyarországi német zenével fűszerezték, fellépett Baranyai Konrád.
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Józan Tibor: Legyünk büszke lokálpatrióták!

150 éve Sopronért

2019. június 19.

Horvát napok
Idén is megrendezi a horvát napokat a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. A háromnapos program június 21én, pénteken 17.30-kor kiállításmegnyitóval (A Fiastyúk és
a kis népek) kezdődik a Rejpál-házban, majd 18 órakor A
borostyánkőút és aktualitása című előadással folytatódik.
Június 22-én Szlavóniai festők Sopronban címmel nézhetnek meg egy tárlatot a Liszt-központ Munkácsy-termében,
majd 18 órakor ugyanitt bemutatják a Regionális Stúdiumok XI. kötetét. A gálaműsor a Liszt-központban 19.30kor, a tamburás este a Levanda étteremben 21 órakor kezdődik. Június 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak
a Szent György-templomban, a szabadtéri gálaprogram
pedig 18 órakor indul.

EZ LESZ…
Toszkána gyöngyszeme
Június 19., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Sümeghy Gyöngyi idegenvezető előadása

Képes Történetek
A Soproni Városszépítő Egyesület tagsága a városháza dísztermében tekintett vissza a múltra
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Másfél évszázaddal ezelőtt az országban első
ként Sopronban alakult városszépítő szervezet.
A jubileumot egy emlékkönyv-kiadással egybe
kötve ünnepelte a városházán a Soproni Város
szépítő Egyesület tagsága és a város vezetése.
– A Soproni Városszépítő Egyesületet 1869-ben alapították a
városuk iránt elkötelezett soproni polgárok, élükön lovag
kőmáli Flandorffer Ignáccal –
kezdte köszöntőjét dr. Fodor
Tamás polgármester. – Célkitűzéseinek az egyesület mind
a mai napig töretlen lendülettel tesz eleget, ezek pedig Sopron város szépítése, a városfejlesztő erők összefogása, a tenni

akarók és tudók számára az
ilyen irányú lehetőségek biztosítása. Lényegében ezek a célok
az úgynevezett soproni szellemiséget foglalják magukban, a
szülőföld, a szűkebb régió cselekvő szeretetét.
Dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke személyes emlékkel kezdte ünnepi beszédét. Mint fogalmazott:
az egyesület nevével először

1969-ben találkozott, amikor
friss diplomásként érkezett Sopronba, és a szakmai egyesületi
életen kívül figyelmébe ajánlották az akkor még dr. Földi Lőrinc
által elnökölt szervezetet.
– Mint oly sok polgártársamat, természetesen engem is
magával ragadott a hely szellemisége, az Alpokalja és a Fertő
tó partja közötti területen elhelyezkedő város, a történelmi múltat magán viselő belváros és a természeti környezet,
amely gazdagságát éppen a
fenti elhelyezkedésének is köszönheti – mondta dr. Józan Tibor, aki Flandorffer Ignácot, dr.
Prinz Ferencet, dr. Heimler Károlyt, dr. Földi Lőrincet, dr. Erdélyi Sándort, Bognár Dezsőt és

dr. Kubinszky Mihályt követve
a nyolcadik elnöke az egyesületnek. A 150 éves szervezetnek jelenleg több mint négyszáz aktív
tagja van.
Az évfordulóra kiadott közel
százoldalas emlékkönyvvel az
a cél, hogy kedvet ébresszenek
Sopron részletesebb megismeréséhez. – Szeretnénk elsősorban a fiatal városlakók ismereteit bővíteni, az érdeklődésüket felébreszteni, hogy elérjük
azt, hogy minél többen szeressék és óvják Sopront, hogy minél többen legyünk büszke és
felelős lokálpatrióták – zárta
dr. Józan Tibor.
(A jubileumi könyvet az egyesület tagjai átvehetik az Új utcai
irodában).

Egy csokornyi jótékonyság

Június 20., csütörtök 17 óra, Ligneum látogatóközpont
Virág Lajos képes–verses fotótárlata
Megnyitja: Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnö
ke. A kiállítás megtekinthető július 18-ig, az intézmény
nyitvatartási idejében.

Az én mozim: Babette lakomája
Július 20. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Kónyai Flórián
és Migovics Zoltán estje
Június 21., péntek 19 óra, GYIK Rendezvényház

Feltárt képek V.
Június 21. 19.30, 78-as Galéria
Volt egyszer Sopronban nem is egy téglagyár – kiállí
tó művészek: G. Nagy László, Griechisch Tamás, Ujvári
Gábor fotográfusok. A tárlat megtekinthető július 6-ig,
keddtől szombatig 10-től 16 óráig.

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Június 22., szombat 10 óra, Holtel Lövér buszmegálló
Belvárosi séta
Június 23., vasárnap 10.30, Tourinform iroda
(Vasalóház)

XXIV. Fúvószenekari Találkozó
Június 22., szombat 10 óra, Várkerület – felvonulás,
14.30 Erzsébet-kerti zenepavilon – koncertek

Múzeumok éjszakája
Június 22. 18 órától, Soproni Múzeum, Soproni Evangélikus Múzeum, Károly-kilátó, vadászati múzeum

Bősze Balázs emlékest
Június 22. 19 óra, Árpád-házi Szent Margit-templom
Közreműködik: Molnár Anikó, Papp Attila,
a Julianeum Kórus

BERTHA ÁGNES

Segíteni jó!
Így érzi az
a pár vég
zős orso
lyás diák is, akik bal
lagási csokraiknak az
árát felajánlották a
soproni mentőknek.
Boda Brigitta, a Szent Orsolya
Gimnázium 12.bg osztályosa
ballagása előtt nem sokkal találkozott egy budapesti középiskola kezdeményezésével: kérték a diákok a hozzátartozóikat, hogy a ballagási csokorra
szánt összeget fordítsák jótékony célra. Brigi továbbfűzte
a gondolatot, és felvetette osztálytársainak is. – Sajnos kicsit
későn jött az ötlet, így az osztályunkból hárman, rajtam
kívül Homoki-Farkas Bence és
Milchram Dániel csatlakozott
a felajánláshoz, illetve osztályfőnökünk, Sántha Erzsébet is
„beszállt” – mesélte Brigi. – Megkértük a családunkat, hogy a ballagási csokorra szánt összeget
külön borítékban adják át, így
azt fel tudjuk ajánlani. Közösen
úgy döntöttünk, hogy a soproni
mentők hasznos célokra fordítanák a pénzt.
A soproni mentőszolgálatot
segítő alapítványt Brigi szülei
keresték fel, hogy az édesanyja

Bizet: Carmen – táncjáték
Június 22. 20 óra, Fertőrákosi Kőfejtő és
Barlangszínház
Az Orosz Nemzeti Balett (Szaranszk) táncjátéka

Búgózz velünk
Június 22. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Sopron Lady Lions Club rendezésében jótékony
sági koncertsorozat indul. Fellépnek: 21 órától a Pre
sent-Day, 22 órától a Sativus, 23 órától DJ Rébellion.

Aszfaltrajzverseny
Június 23., vasárnap 10 óra, GYIK Rendezvényház

Milchram Dániel, Homoki-Farkas Bence és Boda Brigitta ballagási csokraik árát
ajánlották fel a soproni mentőknek

XV. Békekörmeneti hajózás
Június 23. 14 óra, Fertőrákos – Drescher kikötő
Úrnapi vízi körmenet sétahajózással, majd vacsora

Eu(ro)fória
által százezer forintra kiegészített összeget átadják. A mentőszolgálat a június 6-i mentők
napjára pedig meghívta a jótékony fiatalokat és szüleiket.
Boda Brigitől korábban sem
állt távol a segítségnyújtás:
– Korábban állatmenhelyeket is
támogattunk, de az első önálló
felajánlásomat két éve tettem:
53 centi, levágott hajamat ajánlottam fel rákos gyerekeknek,

úgy tudom, már el is készült
belőle a paróka.
– Nagyon meglepő volt a diákok felajánlása, őszintén szólva,
első hallásra el is bizonytalanodtam, hogy megfoszthatjuk-e a
ballagókat az ajándékaiktól –
hangsúlyozta Bujtás József, a
Soproni Mentőállomás vezetője. – Ehhez hasonló segítséggel
még nem találkoztam, így nagyon meghatott az adomány.

Az Együtt az Életért, Sopronért Mentőalapítvány a felajánlott százezer forintot eszközbeszerzésre fordítja – tette hozzá
Bujtás József.
A mentők napján a mentőszolgálat regionális igazgatója, dr. Lórántffy Mária is köszönetet mondott a jótékony felajánlást tett három fiatalnak, és
kisebb ajándékokkal köszönte
meg a segítséget.

MENTŐK ELISMERÉSE: A mentők napján idén is köszöntötték a szolgálat dolgozóit. – Becsü
lendő, hogy az állomás dolgozói ilyen elszántsággal űzik a munkájukat, amely rengeteg komp
romisszumot és szakértelmet igényel, hiszen amikor ők dolgoznak, az élet a tét – mondta az
ünnepségen dr. Fodor Tamás. A polgármester jutalomban részesítette a mentőállomás négy
dolgozóját: dr. Varga Eszter mentőorvost, Dobák Ádám mentőápolót, Ábri Imre és Kovács
István metőgépkocsi-vezetőket, akik az elmúlt évben kiemelkedően végezték a munkájukat.

Június 23. 15 óra, Szent Imre Plébánia
Európai kórusmuzsika két kórusra és közönségre

Párizs fényei – Párizs zenéje
Június 26., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Orbán Júlia előadása és a DEJA VU együttes koncertje
(Edith Piaf slágerekkel)

VOLT fesztivál
Június 26-29., Lövérek

Ecset és objektív
Iván István festmény- és Fabó Ferenc fotókiállítása
A tárlat megtekinthető augusztus 30-ig a Macskakő
Gyermekmúzeumban
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Az a cél, hogy felelősségteljes generáció nőjön fel

Fiatalok biztonsága

A nap minden bizonnyal leglátványosabb programja egy baleset szimulációja volt FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Élj túl egy napot biztonságosan! jelszóval tartott
közlekedésbiztonsági napot a Soproni Polgárőr
Egyesület csütörtökön. A programon több mint
ezer diák vett részt.
A Novomatic-arénában, valamint a stadion mögötti területen előadások, bemutatók várták a kilátogató közel 1200 általános és középiskolás diákot. A
résztvevőket dr. Farkas Ciprián
tanácsnok, önkormányzati képviselő köszöntötte, aki méltatta a
polgárőrök, rendőrök, katasztrófavédők, mentők áldozatos munkáját. Molnár Sándor, a soproni
katasztrófavédelmi kirendeltség

vezetője arról tartott előadást,
hogy mire kell figyelni a szórakozóhelyeken, rendezvényeken egy
esetleges tűz vagy baleset esetén.
A nap minden bizonnyal leglátványosabb programja egy
baleset szimulációja volt, amelyben (a történet szerint) egy ember életét veszítette. A mentők,
tűzoltók, rendőrök közösen dolgoztak a sebesültek ellátásán. A
gépjármű vezetőjét elfogták,

drog- és alkoholteszt elvégzésére előállították a rendőrségen. A
látottakról Kovács Miklós, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője
adott tájékoztatót a fiataloknak.
A hatást tovább fokozta az az
előadás, amely során egy olyan
férfi szólalt meg, aki felelőtlenül
közlekedett, és olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy maradandó sérülései lettek.
Az érdeklődők KRESZ tesztet
is kitölthettek, de megnézhették, megtapasztalhatták azt is,
hogy mit lát a vezetőfülkéből
egy csuklós autóbusz sofőrje.
Volt még biztonságiöv-szimulátor, részeg szemüveg, valamint vasútbiztonsági bemutatót

tartottak a GYSEV szakemberei.
Ami még fontos: a fiatalok megismerkedhettek az újraélesztés
folyamatával is.
– Úgy véljük, nagyon nem
mindegy, hogy milyen gondolkodásmódot sajátítanak el a fiatalok, akikből néhány éven belül
felnőttek lesznek – mondta lapunknak Vig József Attila, a polgárőr egyesület helyi vezetője.
– Ezért is volt kedvező, amikor
bevezették az ötvenórás kötelező közösségi szolgálatot. Örömteli, hogy a hozzánk jelentkezők közül többen itt maradtak,
és polgárőrként tevékenykednek. A felelősségteljes fiatalokkal pedig biztosíthatjuk Sopron
biztonságát.

Ez történt Sopronban
Összeállításunkban az
elmúlt két hét fonto
sabb közéleti, kultu
rális eseményei kap
tak helyet.

A nyár
vonzásában
Horváth Ferenc jegyzete
Visszavonhatatlanul itt a nyár, és
megkezdődik a nagy szabadságolá
si időszak. Aki tehette, már lefoglalta nyaralását, de a
tapasztalatok szerint sokan az utolsó pillanatra hagy
ják a döntést. Egy közelmúltban megjelent kutatás
szerint a magyarok 62 százaléka tervez valamilyen
utazást ebben az időszakban. Már az is megszokott,
hogy a legtöbben július második és augusztus első
felében kelnek útra, hogy kipihenjék a maguk mö
gött hagyott hónapokat és felkészüljenek az előttük
álló kihívásokra. A több
ség hazai nyaralást ter
„… egy-egy térség
csak akkor lesz (lehet) vez, de sokan választják
az elérhető tengerpar
vonzó a turisták szetokat, elsősorban a hor
mében (…), ha kompvátországi Adriát, amely
lex kínálatot nyújt: jól évről évre nagyobb tö
megközelíthető, szín- megeket vonz. Itthon
vonalas az infrastruk- természetesen a Bala
túrája, nemcsak „pilton a legnépszerűbb.
lanatnyi élményt” ad,
A „mi tengerünk” szol
széles körű szolgálta- gáltatásai, sportkínálata,
gasztro- és borkülön
tást biztosít, barátsálegességei, párosulva a
gosak a vendéglátók,
és vonzó a gasztro- és nem mindennapi ter
mészeti környezettel
borkínálat is.”
újra kiemelt célpontja
az itthoniaknak és a külföldieknek is. A Balaton mel
lett a Velencei-tó és a Tisza-tó is jelentős idegenforga
lommal rendelkezik a nyári hónapokban, de ez telje
sen természetes, hiszen a nyári hőség csak a vízparto
kon elviselhető. Persze sokakat az aktív turizmus vonz,
nem számít, hogy milyen az időjárás. Napjainkban már
egyértelmű, és ezt a szakemberek folyamatosan han
goztatják, hogy egy-egy térség csak akkor lesz (lehet)
vonzó a turisták szemében, csak akkor növekedhet a
látogatók száma, csak akkor emelkedhetnek a vendég
éjszakák, ha komplex kínálatot nyújt: jól megközelít
hető, színvonalas az infrastruktúrája, nemcsak „pilla
natnyi élményt” ad, széles körű szolgáltatást biztosít,
barátságosak a vendéglátók, és vonzó a gasztro- és
borkínálat is. A Sopron–Fertő Kiemelt Turisztikai tér
séget ebből a szempontból vizsgálva nem alaptalan
az optimizmus. Figyelembe véve a már megvalósult
és folyamatban lévő fejlesztéseket (például M85, Fer
tő-part, úthálózat, Modern Sopron) nem túlzás azt ál
lítani, hogy a „kiemelt” jelző a valóságban is azt jelenti
majd, hogy térségünk azért kiemelt, mert a lehetsé
ges vendégeink gondolataiban az elsők közt szerepel,
és sokan valósággá is váltják terveiket, és ellátogatnak
hozzánk. Sopron és környéke jó alappal rendelkezik,
amit a fejlesztések építhetnek tovább.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Trianoni megemlékezés
A hagyományoknak megfelelően idén is a Barátság parkban
tartották a városi megemlékezést a nemzeti összetartozás
napján. Június 4-én arra emlékeztek a soproniak, hogy 99 éve
ezen a napon írták alá a trianoni
békediktátumot, amely feldarabolta a történelmi Magyarországot. A rendezvény résztvevőit
dr. Úry Előd, a Soproni Erdélyi
Kör elnöke üdvözölte.
– Június 4-e olyan eseményre
emlékeztet, amelyre csak mély
fájdalommal gondolhat minden magyar ember – emelte ki
beszédében dr. Fodor Tamás,
Sopron polgármestere, aki felvázolta azokat a folyamatokat,
amelyek Magyarországot tépázták a 20. század elején.
– Ez a település és környéke
az egyetlen olyan területrész,
amelyet a trianoni békeszerződés idegen uralom alá utalt,
de a hősiesség és a hazafiasság
révén sikerült visszaszerezni.
Ezért Sopron a magyar remény
szimbóluma – mondta Borbély
Zsolt Attila, az Erdélyi Magyar
Tanács alelnöke.
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A hagyományoknak megfelelően idén is a Barátság parkban tartották a városi
megemlékezést a nemzeti összetartozás napján FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
A rendezvény végén Sopron
nevében dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István
alpolgármester, az Erdélyi Magyar Tanács képviseletében Borbély Zsolt Attila alelnök, a Soproni Erdélyi Kör nevében pedig
dr. Úry Előd elnök elhelyezte az
emlékezés virágait a trianoni
emlékműnél, de lerótta tiszteletét a Történelmi Vitézi Rend
képviselete is.

Emlékest
A Soproni Képzőművészeti Társaság a hónap elején Mende
Gusztáv (1899–1963) festőművész születésének évfordulója
alkalmából emlékestet rendezett a Várkerület Galériában. Ennek keretében levetítették Bolodár Zoltán Mende

Zsolttal készített riportfilmjét. A művészről a családtagok,
tanítványok – Mende Istvánné,
Magyarné Derszib Eti és Grabner József – emlékeztek meg.

István órásmester 50 éve tagja
a testületnek, ennek alkalmából aranygyűrűt és díszoklevelet vehetett át.

Ipartestületi taggyűlés

„Történetünk 100 éve” címmel
várta háromnapos konferencia
a bányamérő hazai szakembereket Sopronban. A hagyományos tanácskozás középpontjában a selmeci akadémia egy
évszázaddal ezelőtti költözése
állt. Dr. Fodor Tamás polgármester a város nevében köszöntötte
a szakmai tanácskozás résztvevőit. Beszédének középpontjába a selmeci akadémia költözését állította. Kiemelte Thurner
Mihály egykori polgármester,
Laehner Hugó államtitkár és
dr. Klebelsberg Kunó szerepét is.

Megtartotta küldött taggyűlését
a Sopron és Vidéke Ipartestület.
Az összejövetelen áttekintették
az elmúlt év történéseit, valamint elfogadták a testület idei
költségvetését. Az eseményen
részt vett dr. Farkas Ciprián
városi tanácsnok és Tóth Éva,
a gazdasági bizottság elnöke is.
A taggyűlés végén átadták az
ipartestület kitüntetéseit. Köszöntötték a jubiláló tagokat,
valamint átadták az aranykoszorús mester és aranykoszorús
iparos okleveleket. Schneider

Bányamérő konferencia
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6

Zöld Sopron

www.sopronitema.hu

2019. június 19.

A jelzőoszlopokat nem szabad megközelíteni és eltávolítani a Fertőből!

Elkezdődött a medervizsgálat

A vízi polgárőrök és a speciális mentők szolárral felszerelt hajókkal vizsgálják át a Fertőrákosi-öbölben a
vizet és a tó medrét FOTÓK: RIBA SZABOLCS
HUSZÁR JUDIT

A tervek szerint június végéig végeznek az átfogó medervizsgálattal a
Fertőrákosi-öböl területén. A munka múlt héten kezdődött, az a cél,
hogy megtalálják, majd eltávolítsák a vízben lévő veszélyes tárgyakat.
Munkára gyülekeznek a Fertő
tavi polgárőrök és a Győri Speciális Mentők a Fertőrákosi-öbölben – ha nem viharos az idő,
akkor 3 hajóval futnak ki a vízre,
és átvizsgálják az öböl 20–30
hektáros területét.

– Régi vágyunk volt a meder
teljes körű felmérése, hogy kiderüljön, mi minden van a vízben – kezdte Gáncs Krisztián,
a Fertő tavi Speciális Kutató és
Mentő Vízi Polgárőr Egyesület
elnöke. – Korábban a határvonal

mentén már végeztünk egy
részleges kutatást, most ezt tudjuk kiterjeszteni.
A munkával a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. bízta meg a vízi
polgárőröket, azért, hogy a

Sopron FolkFest
2019. június 20-21-22-23.

NÉPTÁNCFESZTIVÁL – sokszínű kulturális kavalkád
NÉPTÁNC – továbbá népzene, világzene, jazz és tánczene a MINŐSÉG jegyében
Június 20. 17.00-20.00
SopRondo - Sopron Táncol • Sopron művészeti csoportjainak interaktív bemutatói a Várkerületen

MESÉS TÉR (Rondella)

FESZTIVÁLSZÍNPAD (Várkerület)

2019. június 21. (péntek)

2019. június 21. (péntek)

18.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat
19.00 Háry János csodálatos története - Boka Színház
előadása a soproni Kacagányok segítségével
20.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat

17.00 Brass Line - fúvószenekar
17.30 Néptáncgála - Sopron FolkFest
18.00 Megnyitó: köszöntőt mond
dr. Farkas Ciprián tanácsnok
18.15 Néptáncgála - Sopron FolkFest
19.30 Blues Hangers
21.00 Sonny and his Wild Cows (rock’n roll zenekar)

2019. június 22. (szombat)
16.00 Drazsé zenekar - Gyermekműsor
17.00 Hangszersimogató - interaktív népzenei
program a Figurás Banda előadásában
18.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat
19.00 Mesefolyam - Meseszó Egyesület
20.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat
21.00 Mesekocsma – Meseszó Egyesület
2019. június 23. (vasárnap)
16.00 Dudora együttes gyermekkoncertje
17.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat
18.00 Sanzonok
Varjaskéri Anita ének, Erős Sándor harmonika
19.00 HOPPAA! – Tarkabarka Kompánia (Lichtenstein)
egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat

2019. június 22. (szombat)
10.30 Gyermekcsoportok bemutatója
Sopron FolkFest
15.00 Ifjúsági csoportok bemutatója
Sopron FolkFest
16.00 Quartetto Swing
17.30 „Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk”
Vendégünk Vas megye: táncok és
népszokások eredeti gyűjtések alapján
19.00 Néptáncgála - Sopron FolkFest
20.30 Parno Graszt zenekar
2019. június 23. (vasárnap)
15.00 Néptáncgála: Gyermek-, ifjúsági és felnőtt
csoportok bemutatója- Sopron FolkFest
16.30 IRAM – Cimbaliband és Danics Dóra koncertje
18.00 Soproni Horvát Napok Gálaműsora

Meghívott vendégek:

Házigazda:

• Árvalányhaj Néptáncegyüttes
(Mezőmadaras - Erdély)
• Csali Néptáncegyüttes (Somorja)
• Ispiláng és Kópic Néptáncegyüttes (Gencsapáti)
• Ungaresca Táncegyüttes (Szombathely)
• Béri Balogh Ádám Táncegyüttes (Körmend)
• Partium AMI (Körmend), Dr. Pesovár Ferenc AMI
(Szombathely) néptánc csoportjai
• Horvát csoportok - Soproni Horvát Napokon
résztvevő csoportok

• Sopron Táncegyüttes (Sopron)
• Pendelyes Táncegyüttes (Sopron)
• Petőfi Sándor Általános Iskola és
AMI néptánccsoportjai
• Kacagány-Senior Táncegyüttes
• Fajkusz Banda, Lövői zenekar, Figurás Banda

későbbiekben el tudják végezni a mederkotrást.
– Speciális, szolárral felszerelt
hajókkal futunk ki a vízre – tette hozzá Mátis Csaba, a Győri
Speciális Mentők Közhasznú
Egyesület elnöke. – A vízi polgárőröknek van két hajójuk, illetve nekünk is egy. Szolártechnikával feltérképezzük a vizet,
a Fertő medrét. Ezek a speciális
eszközök tökéletes képet mutatnak a vízről, egy térképen GPS

A felmérés során térképen, GPS pontokkal jelölik a
Fertőben talált tárgyakat
pontokkal jelöljük a tárgyakat,
amelyeket találtunk, a víz felszínét pedig drón segítségével
is átvizsgáljuk.
A szakemberek a mederben
lévő kisebb tárgyakat a partra vontatják, míg a nagyobbak helyét jól látható jelző
zászlókkal jelölik. Fontos feladatuk a 2017-es tűzvészkor
a vízbe került anyagok, hulladékok kiemelése is. Azt kérik,
hogy a sportolók, horgászok a

jelzőoszlopokat hajóikkal, csónakjukkal ne közelítsék meg, illetve ezeket a tóból ne vegyék
ki! A veszélyes tárgyakat (például a második világháború során
a tóba dobott robbanóeszközöket) tűzszerészek fogják eltávolítani. A munkálatok ideje alatt,
illetve amíg a tóban jelzőoszlopok vannak, sötétedés után
senki sem tartózkodhat a vízen,
ebben az időszakban az éjszakai
horgászat is tilos!

Gasztro Sopron ›
bortúrával

GYSEV HÍREK

Biztonságban
az átjárókban

KÖVES ANDREA

A nemrégiben alakult Gasztro Sopron Egye
sület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a város
gasztronómiai életét még színesebbé, izgal
masabbá tegye. Ennek jegyében megtartot
ták első nagyszabású rendezvényüket: egy az
egész várost felölelő bortúrát.
– A történet évekkel ezelőtt kezdődött – mesélte Kovács Attila
rendezvényszervező, soproni
vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek tulajdonosa. – Vagyunk
néhányan, a soproni gasztronómiában dolgozó szakemberek,
akik eljártunk egymás rendezvényeire, néztük, hogy a másik mit
csinál, sőt rendszeresen beszélgettünk is egymással a terveinkről, elképzeléseinkről. Rájöttünk, hogy sokkal izgalmasabb,
nagyobb volumenű programkínálattal tudnánk előállni, ha
összefogunk. Ennek eredményeképpen született meg a Gasztro
Sopron, amelynek jelenleg tizenkét tagja van. Hiszek abban, hogy
a helyi gasztronómiában sokkal
nagyobb lehetőségek rejlenek a
mostani helyzetnél, az egyesület
segíthet a felvirágoztatásban. Ez
egyébként az egész város érdeke,
hiszen nem csupán a soproniak
kamatoztathatnak mind ebből,
hanem a turizmusra is élénkítő hatással bír, ha országos,
sőt nemzetközi híre van egyegy kiemelkedő gasztronómiai
programnak.
Ennek a gondolatnak a jegyében született meg a hétvégén az

egyesület első nagyobb szabású
rendezvénye, a Gasztro Sopron
bortúra, amelynek keretén belül a város különböző pontjain
tizenegy helyszínen tizenegy
soproni és tizenegy nem soproni borásszal találkozhattak
a résztvevők, valamint zenei
programokat is tartottak.
– Nagy sikert aratott a rendezvény, a borászok az első szóra jöttek, a közönség pedig kora
délutántól késő estig kóstolhatta a borokat, miközben mindenütt más-más finom falatokat
is kínáltak a vendéglátóhelyek
– összegezte a tapasztalatokat
az egyik főszervező, Lukács Szabolcs gasztronómiai szakember.
– A rendezvény elérte a célját, hiszen a programban résztvevő éttermek élettel teltek meg, a túra
remek lehetőséget nyújtott a baráti, családi találkozókra.
A Gasztro Sopron a jövőben
még nagyobb szabású rendezvényeket tervez. A szakemberek úgy látják: a város az utóbbi években nagyon szép lett,
sokat fejlődött, ezt a vonzerőt
lehet erősíteni egy sokrétűbb,
izgalmasabb gasztronómiai
kínálattal.

A GYSEV Zrt. idén is
csatlakozott az Euró
pa számos országában
megrendezett ILCAD
– Nemzetközi Útátjáró
Biztonsági Nap elneve
zésű rendezvényhez. A
vasúttársaság célja, hogy
a vasúti átjáróban történt
balesetek száma csök
kenjen. Ennek érdeké
ben a biztonsági nap ke
retében a GYSEV mun
katársai a rendőrséggel
közösen két soproni és
egy szombathelyi vas
úti átjáróban végeztek
figyelemfelhívó ellen
őrzéseket.

Gyakorlatorientált képzések
A Soproni Egyetem köz
gazdaságtudományi kara
együttműködési megál
lapodást kötött a GYSEV
Zrt.-vel. Ennek értelmé
ben a hallgatók tanul
mányi idejük alatt gya
korlatban hasznosíthat
ják a vasúttársaságnál az
egyetemen megszerzett
elméleti tudásukat.
Az alapszakokon 2020
őszén indulhat az úgy
nevezett duális kép
zés. Ennek keretében
a gazdálkodási és me
nedzsment, a pénzügy
és számvitel, valamint a
turizmus–vendéglátás
alapszakos nappali ta
gozatos hallgatók évente
22 hetet tölthetnek el a
szakmai gyakorlóhelyen.

KultOldalak
ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK
A QR-KÓDOKKAL ELÉRHETŐ
WEBOLDALAKON, VIDEÓKBAN
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A 2018-as kórusünnep pillanatai
FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Sopron Classic kórusünneppel
A Soproni Ünnepi Hetek programjának a kínálatból kiemelkedik a
Sopron Classic, amikor is a klasszikus zene kap főszerepet az egész
városban és a barlangszínházban.
A hét programja több jelentős komolyzenei eseménnyel
is szolgál a soproniaknak és
az idelátogató vendégeknek.
(Ezekről a barlangszínházi
ajánlónkban olvashatnak.)
A zárást július 6-án pedig a
tavaly nagy sikerrel elindított
Soproni Kórusünneppel teszik
felejthetetlenné.
Az idei eseményen összesen 14 soproni és Sopron környéki, magyar és osztrák kórust
hallhatnak azok, akik július
6-án délután a belvárosba

látogatnak. A program 14 órakor a Kecske-templomban egyházzenei koncerttel kezdődik.
Az egyházzene évszázadok óta
meghatározója az egyetemes
kultúrának, nem csoda tehát,
hogy igen népszerű az énekkarok körében is. A hangversenyen Bachtól egészen a kortárs magyar szerzők darabjaiig
énekelnek a kórusok.
Ezután fél négytől kezdődik a
kórusok kavalkádja a belvárosban. A Fő tér környéki utcasarkok, kis terek, szobortalapzatok

FolkFest újra!
A Soproni Ünnepi
Hetek keretében ismét megrendezik a
F olkFest néptáncfesztivált június 21. és
23. között.
A sokszínű kulturális kavalkád központja a Várkerület és a Fő tér. A több mint
két évtizedes múlttal rendelkező Soproni Néptáncfesztivál idén is színvonalas néptánc-produkciókkal, népzenei és világzenei
koncertekkel, gyermekműsorokkal, cirkuszi produkcióval, utcaszínházzal,
mesékkel várja a nézőket.
A három nap alatt fellép az
erdélyi Mezőmadarasról
érkező Árvalányhaj Néptáncegyüttes, a somorjai Csali Néptáncegyüttes, a gencsapáti Ispiláng
és Kópic Néptáncegyüttes,

a szombathelyi Ungaresca Táncegyüttes, a körmendi Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes. Jönnek a
Partium AMI (Körmend),
Dr. Pesovár Ferenc AMI
(Szombathely) néptánccsoportjai és a Soproni
Horvát Napokon résztvevő csoportok. A nagyszabású fesztivál házigazdái:
a Sopron Táncegyüttes, a
Pendelyes Táncegyüttes,
a Petőfi Sándor Általános
Iskola és AMI néptánccsoportjai, a Kacagány-Senior Táncegyüttes, a Fajkusz
Banda, a Lövői zenekar és
Figurás Banda. Ráhangolódásként június 20-án
délután öt és este nyolc
között a Sopron Táncol
program keretében a város művészeti csoportjainak interaktív bemutatóival találkozhatnak a nézők
a település több pontján.

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

néhány órára alkalmi pódiumokká válnak. Miközben a belváros szépségében gyönyörködik, a közönség hallhat népdalkört, békebeli férfidalárdákat,
klasszikus és német nemzetiségi kórusokat is. A családokat
a Fő téren zenei témájú játszóház és kirakodóvásár is várja,
ahol különleges kották és ajándéktárgyak is vásárolhatók.
Akit pedig az érdekel, nehéz
mesterség-e a kórusvezetés, az a Soproni Kórusünnepen bebocsátást nyer egy

különleges – általában zárt –
világba: a Kórus Spontánusz
Kocsis-Holper Zoltán vezetésével egy délutánra megnyitja
az Avizó! karvezetőkurzus
kapuit a kíváncsiak előtt, akik
a nyilvános foglalkozáson megtudhatják, milyen jelentősége
van egy-egy kézmozdulatnak,

és „hogyan varázsol” egy karnagy csodálatos zenei élményt
egy kórusműből.
A Soproni Kórusünnep
csúcspontja az esti szabadtéri
koncert lesz a Fő téren 19 órától, ahol minden fellépő kórus
művészete legjavát mutatja
be a közönségnek. Hallhatunk

válogatást a népdaloktól a reneszánsz madrigálokon és a vidám
bordalokon át egészen a gospelig és a dinamikus, dallamos
kortárs kóruszenéig. A produkciók között pedig a közönség
ismét dalra fakad majd, így a
látogatók az énekkarokkal élhetik át a közös éneklés élményét.

LATE NIGHT CLASSIX: A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is lesz Late Night Classix elnevezésű, késő estébe nyúló koncert a Liszt Ferenc Kulturális Központ kávézójában.
Ennek keretében június 30-án (vasárnap) este fél nyolctól a jövő évad programkínálatából
csemegézhetnek a soproni szimfonikusok kamaraegyütteseivel, valamint Rogács László
dzsessz-sztenderdeket ad elő. A következő alkalomkor, július 2-án (kedden) 16 órakor Délutáni fuvolakoktél címmel komolyzenészek adnak laza koncertet a várhatóan tikkasztó meleg ellen. Végül július 4-én (csütörtökön) szintén négy órától pedig Kuzsner Péter francia
szerzők: Debussy, Satie és Fauré műveiből játszik a Liszt-központ Yamaha-zongoráján.

Ajándék a gyerekeknek

Megtelt a színház gyerekekkel a Lázár Ervin program keretében, ősszel folytatódik a kezdeményezés

Olyan országosan is kiemelkedő sikerrel vett
részt a soproni teátrum a Minden gyermek juthasson el színházba! kísérleti programjában,
hogy ősztől újabb ajándék előadásokkal várja
az intézmény a gyermekeket.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA)
által kidolgozott program célja,
hogy a közoktatásban minden,
az 1–8. évfolyamon tanuló diák
évenként egyszer ingyenesen,
azaz ajándékként eljuthasson
színházi, cirkuszi és komolyzenei előadásokra, koncertre, valamint táncos produkcióra.
A kezdeményezés Lázár Ervin
pilot programjába kapott meghívást a Soproni Petőfi Színház.

Az intézmény vállalta, hogy szervezésében májusban négy tankerület (soproni, sárvári, győri,
szombathelyi) 27 iskolájának
1721 diákja juthat el színházba
úgy, hogy az utaztatásukat is
biztosítják. Érkeztek gyerekek
Nagycenkről, Bőről, Lövőről,
Hegykőről, Harkáról, Kópházáról, Bükről, Sárvárról, Farádról,
Petőházáról, Sopronhorpácsról, Sopronkövesdről, Beledről,
Szombathelyről, Kapuvárról,
Egyházasfaluról és Sopronból.

A kicsik A pokoli puncspancs
zenés mesejátékot tekinthették
meg, a felsősöket pedig a Kövek
című zenés tanjátékkal várták.
Pataki András, a színházat
működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője hatalmas jelentőségűnek,
stratégiai előrelépésnek tartja
a program létrehozását, s úgy
véli, színházszakmailag minőségi és előremutató a példa nélküli kezdeményezés.
Az őszi ajándék előadásokat
úgy választották ki, hogy a tánc
formanyelvének megismertetését, megszerettetését tűzzék
ki célul. Ezért Alekszej Batrakov
koreográfiájával nézhetik meg
az alsósok a Hétszínvirág című
mesére épülő táncjátékot a

Sopron Balett tolmácsolásában,
és ehhez kapcsolódva tartanak
számukra színházpedagógiai
órát. A felsősöket a Zenta, 1697.
rockoperával várják, amely a
magas szintű zenei, énekesi teljesítmények színházi élményként való befogadása mellett a
korosztály történelmi ismereteit is gyarapíthatja.
A soproni színházban Kiss
Erika értékesítési vezető és Töreki Patrícia, valamint Szeniczei-Márfi Krisztina értékesítők dolgoztak azért, hogy a kísérleti
program májusban sikeresen ért véget és ősszel folytatódhasson.
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Köszönet a közönségnek és a közösségnek – emlékezetes előadások, nagy teljesítmények

Színházi díjeső a legjobbaknak

Szabó Barbara Szofia

Papp Attila

Papp Attila színművész két nívódíjat vehetett
át a Soproni Petőfi Színház záró társulati ülésén, és kettő táncművészt: Horváth Renátát,
valamint Szabó Barbara Szofiát is jutalmazták.
Papp Attila duplázott
Papp Attila kapta a színház szakmai nívódíját és a közönség szavazatai alapján – a tavaly egy cég
által alapított – művészeti elismerést. A népszerű fiatal színművész egy bemutató kivételével az összes nagyszínpadi bérletes előadásban játszott.
– Természetesen nagyon jólesett, hogy a közönség szavazata
mellett Pataki András a színházi
nívódíjra is méltónak talált –
mondta Papp Attila. – Szerencsés
helyzetben vagyok, mert olyan
alkotócsapatnak lehetek a
részese, amely nemcsak motivál, hanem családias légkörével mindig segített a nagy kihívásokat, feladatokat megfelelő
módon teljesíteni. Így igazi csapatmunkának tartom ezeket az
elismeréseket, együtt dolgozunk
a sikerekért. Annak külön örülök, hogy a nézők nagyon sokan

szavaztak, s érezzük, választottak maguknak színészeket, táncosokat, akiknek szurkolnak. Azt
hiszem, a díjak így mindig nekik
is köszönhetőek.
A szving meg a tangó volt
számára a legemlékezetesebb
bemutató, ebben zenészként,
táncosként és kicsit színészként
is részt vehetett. Az önfeledt
játék, a nézőtéri hangulat pedig
a Tied a világ! zenés társasjátékban ajándékozta meg örömteli
színházi és előadói élménnyel.
– Jó szerepeket kaptam, remek
szakemberek, rendezők járultak
hozzá ahhoz, hogy az elmúlt
hét évben sokat tudtam fejlődni, tanulni. Ilyen erőfeszítések után kicsit megáll az ember,
végiggondolja, hol is tart, mi is
van mögötte. Persze nem szabad hátradőlni, csak erőt meríteni a következő feladatokhoz
– tette hozzá Papp Attila.

Horváth Renáta
a soproni díjazott
Horváth Renáta vehette át a cég
által alapított másik díjat. Ő is
remek évadon van túl, akár a
Sopron Balett minden tagja,
és nagyon örült annak, hogy a
nézők a voksaikkal elismerték.
– Soproniként a soproni
közönségtől díjat kapni hatalmas öröm számomra – mondta
Horváth Renáta. – Elismerik,
értékelik, amit a színpadon
nyújtok, és ez boldoggá tesz.
Számomra A szving meg a
tangó volt az évad emlékezetes
előadása, mert főszerepet táncolhattam a tangó részben. Egy

A Jelenetek egy házasságból című előadás
bekerült a Magyar Színházak XXXI. Kisvárdai
Fesztiváljának versenyprogramjába, a zsűri
és a nézők június 24-én tekinthetik meg a
soproni sikerdarabot.
a valóságban is házaspár. A darab látható
volt a Debreceni Tavaszi Fesztiválon, rangos
meghívásként műsorra tűzte
a Szlovák Nemzeti Színház. A
budapesti közönség is érdeklődéssel fordult az előadás
felé. A Magyar Művészeti Akadémia Köztestülete „Szó, szín,
játék” néven sorozatot szervez
a Pesti Vigadó Sinkovits Imre
Kamaraszínpadán, s ott is vendégül látták a színpadi játékot.
Az előadás dramaturgja
Molnár Anikó, a jelmeztervező
Szélyes Andrea.

A Jelenetek egy házasságból Bergman egyik legjelentősebb
és legnépszerűbb filmje, melyet 1973-ban mutattak be. Marianne és Johan története pontosan és végtelen empátiával
beszél két ember kapcsolatának bonyolultságáról. Sokszor
szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek láthatók egy férfi
és egy nő szerelmének történetéből. Felvillan a kétpólusú világ, a nő és férfi konfliktusokkal teli élete.

vak lányt alakíthattam, bekötött
szemmel táncoltam. Lelkileg is
közel állt hozzám ez a feladat,
mert a húgom sérült ember, így
még jobban motivált az, hogy a
karakter mélységeit, érzéseit is
felszínre tárjam.
A táncművész szívesen emlékezett még vissza a Péter és a farkas című táncjátékra is, amelyben klasszikus spicc balettcipőben táncolhatott.

Szabó Barbara Szofia
az évad táncosa
Az évad táncosa címet Szabó
Barbara Szofia érdemelte ki. Ő
három és fél éve csatlakozott

ÉVADZÁRÓ TÁRSULATI ÜLÉS:
– Színes, változatos, jó évadot zárunk – mondta Pataki András, a Pro Kultúra igazgatója a Soproni Petőfi Színház 2018–
2019-es színháziévad-záró társulati ülésén. – A zenés színpadi előadások, azon belül az élőzenekarral, illetve énekkarral
előadott produkciók a vállalt legalább húsz helyett 148-szor
valósultak meg, a kisszínházi, stúdiószínházi és kamara-előadások tekintetében a vállalt 30 helyett 348-at teljesítettünk,
míg a gyermek és ifjúsági előadásoknál a vállalt 40 helyett
181-et mutattunk be.

Újabb fesztiválon
Gál Tamásék
A Soproni Petőfi Színház, a
Csallóközi Csavar Színház, a
Mikházi Csűrszínház, a Forrás
Színház és a Malom Színház
koprodukcióját Pataki András
állította színpadra, ő alakította
ki a díszletvilágot is. Az előadás ebben az évadban folyamatosan telt házakat vonzott
a soproni teátrum kamara játszóhelyén, a Liszt Ferenc Kulturális Központban, a foglalások
miatt a jegyek előre elfogytak.
A műsorra került feldolgozás
különlegessége, hogy a színpadi
adaptációban szereplő két színész, Gál Tamás és Kiss Szilvia

Horváth Renáta

Kiss Szilvia
és Gál Tamás

a Sopron Baletthez, táncművészeti főiskolát végzett, és az
Operaház balettkarából érkezett Sopronba.
– A kemény munka gyümölcsét jelenti számomra ez
a díj, a csapat, a társulat szeretetét, hiszen együtt dolgozunk egy célért, s ebből erőt
meríthetek mindig – hangsúlyozta Szabó Barbara Szofia.
– Nekem A szving meg a tangó
mellett A csodatévő lány című
színházi nevelési programban
bemutatott táncjáték marad
emlékezetes ebből az évadból, mert két különböző karaktert kellett megformálnom a

produkcióban, és ez nagy kihívást jelentett számomra. Koncentrációban, belső játékban,
rezdülésekben is bőven adott
feladatot ez a koreográfia. A
mű tartalma pedig szerintem
nagyon fontos üzeneteket, példákat hordozott a fiataloknak.
Ennek hatásával is szembesülhettünk a beszélgetések közben.
Júniusban is játsszák ezt a
darabot, s már próbálják A víg
özvegy című német nyelvű
operettetet. Ebben a többiekkel
együtt színpadra lép, így nyári
premierre is készülhet. A darab
ősszel magyarul is látható lesz
a soproni színházban.

Az igazgató hozzátette: a Petőfi Színház és a Liszt-központ
jegybevétele több mint 20 millió forinttal volt magasabb, mint
az előző évadban, a fertőrákosi barlangszínházban pedig közel 40 millió forinttal növelték a jegyárakból származó bevételt. Az évadban összesen több mint ötszáz előadást tartottak, a tájelőadásokkal és a barlangszínházzal együtt a nézőszám pedig elérte a kilencvenezret. A társulati ülésen részt vett
dr. Fodor Tamás polgármester is, aki kiemelte: külön öröm az,
hogy a színház nemcsak együtt él a várossal, hanem az értékközvetítés misszióját is ellátja, teljesíti.

A csodatévő lány
Egy sikeres pályázat után június közepétől a győri tankerület Erzsébet táboraiban
nyolc nap alatt 16-szor mutatja be a Sopron Balett A csodatévő lány című táncjátékot, amely a leghűségesebb város teátrumának színházi nevelési programjának
a része. A rendező–koreográfus Alekszej
Batrakov, a dramaturg és foglalkozásvezető Németh Ervin.
Az előadás a tudás erejébe vetett hitről,
a másik ember iránti tiszteletről és figyelemről, az okos szeretetről, az együttérzés hatalmáról szól. A történet szerint Helen fogyatékkal élő kislány, aki másfél éves

korában egy betegség következtében elveszti látását és hallását. Semmiféle kommunikációra nem képes a környezetével. A
kétségbeesett szülők új nevelőnőt fogadnak mellé, aki iszonyatosan kemény munkával, hihetetlen akaraterővel és következetességgel megtanítja Helent a legelemibb
szabályokra, s arra, hogy érzelmeit ki tudja fejezni.
A kőszegi április bemutató után Kópházán,
Harkán, Bőn, Sopronhorpácson, Mezőörsön, Nagycenken, Győrben és Sopronban
is látható volt a táncjáték és a hozzá kapcsolódó foglalkozás.

Az előadás a másik ember iránti tiszteletről, az együttérzésről szól
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Operaparádé Fertőrákoson

Puccini népszerű műve, a Bohémélet a Kassai Állami Opera olasz nyelvű előadásaként érkezik Fertőrákosra

Puccini Bohémélet című operája július 5-én
este nyolc órakor, Mozart Figaro házassága
című klasszikusa július 6-án szintén nyolc órakor látható a Fertőrákosi Barlangszínházban.
Puccini népszerű műve a Kassai
Állami Opera olasz nyelvű előadásaként érkezik Fertőrákosra.
Remek énekesek, fülbemászó,
már-már operettkönnyedségű
dallamok várják a nézőket. A
Bohémélet a Pillangókisas�szony után a második leggyakrabban játszott opera. Puccini

legendás műve Henri Murger
párizsi bohémekről szóló korabeli sikerírása után készült.
A történet szerint négy
vidám, ámbár nagyon szegény barát lakik egy párizsi padlásszobában. Olyan�nyira szegények, hogy fűtésre
sincs pénzük, és a lakbérrel is

el-elmaradoznak, de boldognak, szabadnak érzik magukat. No és persze szerelmesnek. A művészek bohém élete
sajnos nem tarthat örökké:
egyikük szerelme gyógyíthatatlan beteg lesz. A férfi nem
hajlandó dolgozni és gondját
viselni, inkább az utcára küldi.
Az elkergetett lány utolsó erejével visszatér meghalni szívtelen párjához.
Ugyancsak zeneszerző géniusz volt Mozart, akinek a Figaro
házassága című vidám műve a

Co-Opera előadásában, több
magyar színház együttműködésében magyar nyelven, német
felirattal látható a barlangszínházban. Mozart és Da Ponte
első közös műve a vágyak és a
meglepetések vígoperája, amely
hol ellenállhatatlan humorral, hol szívbemarkoló őszinteséggel mesél rólunk, emberekről. Szabó Máté lendületes,
szellemes rendezése közelebb
hozza a történetet a mai nézőhöz: Almaviva gróf, a vagyonos
borász házában minden a feje

tetejére áll a két alkalmazott,
Figaro és Susanna esküvőjének napján.
A történet: Figaro, a gróf
komornyikja és Susanna, a
grófné komornája házasodna.
Almavivának, a grófnak tetszik
Susanna. Marcellina viszont
Figarót akarja férjéül. A grófné
Susanna nevében találkára hívja
a férjét, hogy szándékait kipuhatolja, de próbálkozása nem
sikerül, mert Almaviva gróf tárgyalást rendez Marcellina követelése ügyében. A tárgyaláson

kiderül, hogy Figaro Marcellina eltűntnek hitt gyermeke.
A grófné újra találkára hívja a
férjét. A lakodalom után a gróf
saját álruhás feleségének csapja
a szelet, a komorna viszont a
grófné ruhájában Figaro udvarlását fogadja. Végül minden
lelepleződik.
Mozartnak ez a műve az
operairodalom megkerülhetetlen klasszikusává vált. Az
operák rajongóinak kivételes
alkalmat garantál ez a két este
Fertőrákoson.

Igazi hungarikumok Ötórai hangolók
A soproni szimfonikusok kamarazenekarának Ötórai hangolója
júniusban, júliusban
és augusztusban is
várja a közönséget a
barlangszínházban.

Igazi hungarikumként érkezik a Fertőrákosi
Barlangszínházba a világhírű 100 tagú Cigányzenekar egy fergeteges koncerttel augusztus
9-én és 10-én este nyolc órakor.
A 100 Tagú Cigányzenekart kulturális egyesületként hozták
létre 1985. november 2-án. A
legenda szerint az ötlet idősebb
Járóka Sándor áprilisi temetésén született, amikor egy több
százfős alkalmi zenekar állt
össze az elhunyt prímáskirály
tiszteletére.
A zenekar első vezetői Berki
László, Boros Lajos és Mészáros Tivadar voltak. Az ország

legjobb vendéglátós muzsikusai, az 1984-es Vonópárbaj
győztesei, a Honvéd Művész
együttes, a Budapest Tánc
Együttes, az Állami Népi
Együttes, a BM Duna Művész
együttes, valamint a Rajkó
Zenekar tagjaiból verbuválták
össze a 138 fős monstre zenekart. A zenekar megalakulása
óta több mint ezer koncertet adott az ország legkisebb

településének kultúrházától a
világ számos híres koncertterméig. Afrika, Amerika, Ázsia,
Ausztrália, Európa számos
városában muzsikáltak már,
folyamatos a jelenlétük a hazai
és a nemzetközi zenei életben
egyedülálló, utánozhatatlan
formációként. Komolyzenei
– többek között Liszt, Bartók,
Kodály, Hubay, Erkel, Brahms,
Csajkovszkij, Sarasate, Strauss
– művek mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát,
magyar nótát és népdalt játszanak. A zenekar öt éve jogosult a Hungarikum kitüntető
cím használatára.

A népzene sodró ereje
A harmincéves Csík zenekar lép fel
június 23-án este nyolc órakor a
barlangszínházban.
A hatalmas népszerűségnek örvendő Kossuth- és Fonogram-díjas zenekar elismert
közreműködője Magyarország népzenei
életének. A Csík zenekar maga egy műfaj: a
népzene autentikus értéke, a modern világ
sodró ereje, a gyökerek mélysége. A Csík
János vezette zenekar a jelenkor művészetévé, élő városi folklórrá varázsolja csodás
örökségünket, a magyar népzenét.

– A Csík zenekarban úgy gondoltuk, hogy
ha a városi embernek kedves ritmusokat a
népzene szép dallamaival ötvözzük, azok is
közelebb kerülnek a népi kultúrához, akik
nem ismerik – mondta egy interjújában a
zenekarvezető.
A régi és új dalaikra jellemző a közönség
által szeretett, igényes, sokszínű zenei világ, miközben megidézik azokat a régi szép
összeállításokat is, amelyek nemcsak a zenekar szívében, a közönség lelkében, hanem az utóbbi évtizedek magyar zenei palettáján is nyomot hagytak.

A kamarazenekar Dohnányi
Ernő világhírű zeneszerező, karmester, zongoraművész, pedagógus tiszteletére – aki egyébként a barlangszínházat mint
kulturális helyszínt felfedezte
– koncerteket tart egész szezonban, összesen tízszer. Liszt,
Mozart, Haydn, Borodin, Ravel,
Schubert és természetesen Dohnányi művei is felcsendülnek
majd ezeken az alkalmakon.
A koncertek megközelítőleg

Wespa vonósnégyes
45 perc hosszúak. Haydn: A
pacsirta műve lesz a középpontban július 7-én, majd a következő alkalomkor, július 14-én
Schubert „Heuriger” kvartettjét adják elő a muzsikusok. A
fuvola varázslatos hangjában

Jacsó Erika és Aba Nagy Zsuzsa

gyönyörködhet a hallgatóság a
július 21-i minihangversenyen.
A július 28-ra hirdetett Da fiato
és az augusztus 4-i Flautissimo
című előadásokon is közreműködik Jacsó Erika fuvolaművész.
Augusztusban 11-én Borodin
Notturno, augusztus 25-én Ravel
F-dúr vonósnégyese hallható
majd az Ötórai hangoló keretében. Az ősz kezdetét szeptember
1-jén Haydn: Császár vonósnégyesével köszöntik a zenészek,
majd szeptember 8-án Dohnányi műve, a Szerenád zárja a
sorozatot. A koncerteken közreműködnek Aba Nagy Zsuzsa
(hárfa) és Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar tagjai.
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Világsztárok nyomában – Drum-pillanatok
Fergeteges, emlékezetes koncertek, örömzene, dzsessztörténeti fellépések jellemezték a második SopronDrum nemzetközi ütősfesztivált, amely vasárnap ért véget. Fotósaink mindenütt ott voltak a világsztárok nyomában, a legemlékezetesebb pillanatokat örökítették meg. Ezekből szemezgettünk.

Incognito, a barlangrepesztő buli
zációs négyes

Amadinda: a szen

Incognito – Jean-Paul „Bluey” Maunick

Michael Schack

, a drum bombá

Tommy Cambell,
a progresszivitás

Horváth Kornél

és a világsztárok

A jövő dobosai

tudás
bers, az erő és a

Dennis Cham

Nik West, a női lélek hangja

Solti János és Kőszegi Imre – a magyar legendák

Gordon Stout, a

marimbaprofessz

or

FOTÓK: HORTOBÁGYI OROS

A Soproni Téma kulturális melléklete, a Pro Kultúra programajánlója. Szerkesztette: Varga Róbert. Fotó: Sopronmédia, Soproni Fotóklub, Szalay Károly, Torma Sándor, produkciók.
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Könyvünnep
a Jerevánon
A 90. Ünnepi Könyv
hét alkalmából idén
először tartottak
ünnepi könyvhetet a
Jereván lakótelepen.
A vártnál is nagyobb érdeklődés kísérte a szolgáltatóház
átriumában tartott könyvbörzét, amelyet a Jereván lakótelep
Településrészi Önkormányzata
kezdeményezett.
Tóth Éva önkormányzati képviselő elmondta: a szolgáltatóház felújításakor is kitűzött cél
volt annak megszépült belső
tereit a kultúra, a közművelődés, a közösségi események
szolgálatába állítani. Volt itt

A fesztivál közönségdíjasa felléphet a VOLT-on

Sopron újra zenélt

már koncert, ünnepség, vetítés, előadás, ezúttal könyveket fogadott be. A Széchenyi
István Városi Könyvtár az arra
alkalmas, jó állapotú, értékes
könyveit a részönkormányzat
rendelkezésére bocsátotta, a
rendezvény szakmai hátterét
a legmagasabb színvonalon
biztosította. Mindenki megtalálta a maga számára megfelelő
könyvet a jereváni könyvhéten.
A legkisebbeknek örömöt okozó gyermekkönyvek, leporellók,
gyermekirodalom, valamint
szépirodalom, vers, dráma és
próza, tudományos kiadványok,
útleírások, regények, életrajzok,
monográfiák, keresztény könyvek is várták az érdeklődőket.

Nagy érdeklődés kísérte a jereváni könyvbörzét

›

Az utcazenei fesztivál egyik helyszíne a Várkerület volt FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Koncertek a zenepavilonokban
Idén is folytatódik a szabadtéri koncertek sorozata a sop
roni zenepavilonokban. Minden vasárnap 18 órakor kez
dődnek a programok – ahogy a korábbi években, most is
helyi zenekarok, előadók lépnek fel. Június 23-án a Hel
ga Jazz kezdi a programsorozatot az Erzsébet-kerti ze
nepavilonban, július 7-én a Városi Fúvószenekar lép fel
a Várisi úton. A további program: július 14. Csendtörők
Zenekar (Erzsébet-kert), július 21. Neighbours zenekar,
Korhatár zenekar (Várisi út), július 28. Kiss Noró Akusz
tik (Erzsébet-kert), augusztus 4. Soproni Juventus Kon
cert Fúvószenekar (Várisi út), augusztus 11. Brass Brothers
(Erzsébet-kert), augusztus 25. Csendtörők zenekar (Vári
si út), szeptember 1. Városi Fúvószenekar (Erzsébet-kert),
szeptember 8. Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar
(Erzsébet-kert).

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Idén is nagy sikerrel tartották meg a
Sopron Zenél & Utcazene Fesztivált,
melynek keretében több mint 100
fellépő 20 produkcióval szerepelt.
A június második vasárnapján megtartott rendezvényt
dr. F arkas Ciprián városi tanácsnok nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta: a zene öröm, és
a program célja, hogy a zenészek
az utcákon játszanak, és bemutatkozhassanak azoknak, akik
még nem ismerik őket. S közösen hirdették: a zene összeköt!

Múzeumok éjszakája
CZETIN ZOLTÁN

Idén is izgalmas programokkal készülnek a múzeumok éjszakáján
Sopronban.
17. alkalommal rendezik meg az országos
múzeumok éjszakáját, amelynek idei témája a digitalizáció, az utazás. Ehhez kapcsolódtak a soproni kiállítóhelyek is.
– 14 különböző programot kínálunk június
22-én – tudtuk meg Martos Virágtól, a Soproni Múzeum közművelődési munkatársától. – Lesz régészeti, vasút- és gasztrotörténeti időutazás, tárlatvezetés, valamint Retro Sopron előadás is.
A Storno-házban 18 órakor kezdődik az
útilapus kiállításbarangoló játék családoknak, felnőtteknek, a tárlatvezetések 18 és
19 órakor, valamint 21.30-kor indulnak. A
Fabricius-ház mögötti Várfalkertben időszakos kiállítás nyílik a múzeum képeslapjaiból, előadást hallhatnak például a holtak
birodalmáról, Széchenyi István utazásairól
és a meghonosodó csodákról, de sétát tehetnek a múltban és a gasztronómiában is.
Tóth Imre múzeumigazgató és Papp Attila
színművész egy különleges előadásra készül Mozgás-Szabadság Régi korok utazá-

sai címmel. Kinyitja a kapuit a Pékmúzeum,
ahol a perec- és fonottkalács-sütögetést lehet kipróbálni Ágoston István pékmester vezetésével, az udvaron pedig zenés műsor
szórakoztat majd. Bolodár Zoltán 21.30-tól
a Várfalkertben tartja meg népszerű Retro
Sopron vetített képes előadását, a Tábornok-házban pedig 22 órakor kezdődik az
Időutazó Disco.
A Soproni Evangélikus Múzeum is kinyitja
kapuit szombaton. Az állandó kiállítás mellett részt lehet venni 18 órától tárlatvezetésen proseccóval, meghallgathatják Horváth-Szováti György előadását az El Caminóról, de tartanak virtuális 3D bemutatót is.
– Egy budapesti, digitalizációval foglalkozó cég lesz a vendégünk, amely korábban
már digitalizálta például az 1396-os veronai
bibliánkat is – mondta Krisch András gyűjteményvezető. – Ezt a virtuális térben „kézbe is vehetik”, forgathatják az érdeklődők.
Idén a programokra jelképes összegért válthatunk belépőjegyet.
A múzeumok éjszakáján este nyolctól éjfélig a Károly kilátó, illetve a vadászati múzeum ingyenesen látogatható. Itt is várják kreatív programokkal a családokat, rendeznek
erdei sétát, valamint távcsöves csillagászati bemutatót is.

Mint azt Hoffer Péter szervezőtől lapunk megtudta, az
utcazene-fesztivál keretében
három színpadon és egy zeneponton huszonegy soproni,
valamint a városhoz kötődő
együttes lépett fel.
– A visszajelzések szerint a közönség jól fogadta az idei újításunkat – tette hozzá Hoffer Péter.

– A nagyszínpadra egy országos
hírű együttest hívtunk meg.
Idén a választás az Intim Torna
Illegálra esett. (Nem mellesleg
a dobosuk, Gálos Ádám soproni.) A zenészeket több mint
száz helyi fiatal kísérte dobokkal, illetve egyéb hangszerekkel. Nagy összefogásról tettek

tanúbizonyságot az ifjú zenészeink, hiszen január óta hetente próbáltak.
A tervek szerint a fesztivált
jövőre is megrendezik. A szervezőknek külön elismerés, hogy
a programsorozat iránt már érdeklődtek Pápáról, illetve volt
barcelonai megkeresés is.

A DÍJAZOTTAK
Az utcazenei fesztivál verseny is volt egyben, amelyben a kö
zönség szavazhatott az általa legjobbra tartott formációra. A
győztes, a BrassTime felléphet a jövő évi VOLT Fesztiválon,
az Aktuális Zenekar a 2020-as Sopron Zenél nagyszínpadá
nak vendége lesz, míg But Enikő a Búgócsiga Akusztik Gar
denben adhat koncertet.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri
alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok
között, akik helyes megfejtést június 26ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema
címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján
ajándékot sorsolunk ki. MÁJUS 29-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: Szent Sebestény szobra a Mező utcában. SZERENCSÉS MEGFEJTŐNK: Szántóné Vörzsönics Erzsébet (Vasvári
Pál utca). Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Szent Sebestény szobra
Nevezetes épület a Mező
utca és a Ferenczy János utca találkozásánál az
1927-ben Handler Ferdinánd tervei szerint készült
lakóház, a Gombócvár, hajdani népnyelven a Knedlburg. Nevét onnan kapta, hogy kézzel formázott
égetett agyag golyók díszítik. Oromzati fülkéjében
látható Szent Sebestyén
egész alakos szobra, a megszokott ábrázolások szerint

teste nyilakkal átlőve. Szent
Sebestyén mindig is a legnépszerűbb szentek közé
tartozott, többek között a
vatikáni Svájci Gárdának
is ő a védőszentje. Alakja
sokszor szerepel fogadalmi pestisszobrok mellékalakjaként vagy – mint ebben az esetben is – azzal a
hittel, hogy a házat és lakóit
megóvja a betegségektől, a
járványoktól.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Kétszáz kisgyermek mérte össze tudását

Oviolimpia

2019. június 19.

Sikeres Tigrisek

A Soproni Tigrisek SE eredményes szezont zárt, bajnoki címet és kupa
győzelmet is szerzett az egyesület FOTÓ: NÉMETH PÉTER
RÁZÓ LÁSZLÓ

A díjakat dr. Farkas Ciprián tanácsnok adta át a gyerekeknek
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Több évtizedes hagyomány,
hogy június első napjainak
egyikén a polgármesteri hivatal
sportfelügyeleti csoportja megszervezi az oviolimpiát, amelyre
meghívják az összes soproni,
illetve még a fertőrákosi óvodát
is. – A játékos versengés mellett a legfontosabb, hogy ezen a
délelőttön jól érezzék magukat a

gyerekek – mondta Csiszár Szabolcs sportfelügyelő.
A Káposztás utcai stadionban tizenhét óvoda közel kétszáz kisgyermeke öt ügyességi
játékban mérte össze a tudását,
melyre mint az óvó néniktől
megtudtuk, nagyon készültek a
kislányok és a kisfiúk. – Nagyon
boldog vagyok, hogy a gyerekek
már ebben a korban is a sportolásnak és a szabadidő értelmes

eltöltésének szépségével ismerkednek – tette hozzá dr. Farkas
Ciprián városi tanácsnok, aki
dr. Simon István alpolgármesterrel együtt adta át az okleveleket
és a serlegeket a résztvevőknek,
illetve a győzteseknek.
A 2019-es oviolimpiát a Kőszegi úti tagóvoda csapata nyerte,
a második a Trefort téri óvoda,
míg a harmadik a kurucdombi
tagóvoda lett.

„A sport a mi szenvedélyünk”
– ez volt a mottója a Soproni
Tigrisek évzáró ünnepségének,
amelyen elhangzott: az egyesület sikeres évet tudhat maga
mögött. A 23. alkalommal megtartott rendezvényre sokan
kerékpárral érkeztek, hiszen
sportnap keretében tartották
meg az ünnepséget.
Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek SE elnöke elmondta: idei legnagyobb sikerük, hogy a kerekesszékes csapat megvédte bajnoki címét és kupagyőztes lett.
– Szépen szerepelt a felnőtt
NB II-es csapatunk is, a nyugati

csoportot megnyerték a srácok, a keresztbejátszás során
bejutottak a négyesdöntőbe,
ott azonban félprofi egyesületekkel találkoztak és végül a negyedik helyen végeztek – összegezte az évet Nagy Tamás. – Junior csapatunk a 16 közé jutott,
a kadettek a középmezőnyben
végeztek, a serdülők a 32-ben.
Gyermek és kenguru csapataink
is egyre jobbak a dunántúli bajnokságokban. Büszkék vagyunk
arra, hogy 130 gyerek kosárlabdázik a Tigriseknél, a bázisunk
pedig ősztől tovább bővül, hiszen együttműködünk a fertődi,
harkai és ágfalvi általános iskolákkal is.

Az évzáró ünnepségen ez alkalommal is díjazták a legjobbakat. A Balogh Sándor díjat
Dávidházy Dániel, a Fair play
díjat pedig Szabó Bence kapta,
a legjobb edző elismerést Magyar András és Németh Lehel
vehette át.
A díjátadón dr. Simon István,
Sopron alpolgármestere és
Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő is részt vett. Dr. Simon
István köszönetet mondott az
egyesületnek, a támogatóknak,
a szülőknek és legfőképpen a
sportolóknak, hiszen minden
egyes kosárlabdázó esetében
komoly munka van az elért sikerek mögött.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A BMX Sopron SE június 22–23-án rendezi
az Alpok–Adria bajnokság 9. és 10. fordulóját
Sopronban. Ausztria, Szlovénia és Olaszország
versenyzői mellett a magyar BMX-esek is részt
vesznek a megmérettetésen.
Lendvay Márta, a GYSEV Sopron
BMX SE ügyvivője elmondta:
az előkészítő munkálatok befejeződtek. Megtörtént a pálya
részleges átalakítása, illetve
murvázása, valamint a szaniterkonténer teljes felújítása, így a versenyt színvonalas körülmények között tudják
megrendezni.
A soproni BMX-eseknél az előkészületek ideje alatt zavartalanok voltak az edzések. Tavasszal
egy újabb csoportot indítottak: a
felkészítő BMX pedálos bringásai

mellett csütörtökönként az egészen fiatal, futóbiciklis gyerekek is kipróbálhatták a soproni
BMX-pályát. Sőt, szakértő, profi
edzővel sajátíthatják el a bringázás alapjait. Így komolyabb
nehézség nélkül használhatják
majd a pályát, ha átülnek a pedálos biciklire. Elmondása szerint a legnépesebb korosztály a
10–12 éveseké, bár a legnagyobb
érdeklődést a nyolc–kilenc éves
gyerekeknél látják.
– A soproni BMX-sport
szép múlttal rendelkezik,

Radasics Vilmos például olimpiai BMX-Cross versenyen indulhatott, de emellett több, kiemelkedő eredményt produkáltak a
versenyzők a 2000-es években
– mondta az ügyvivő.
Lendvay Márta hozzátette, ma
is az egyik vezető magyar BMX
egyesület a soproni, amit a versenyzők és az edzéseken résztvevők száma is igazol. – Szeretnénk,
ha a hobbiszintű sportolásból
egyre többen váltanának licences versenyzésre, és a régiekhez
hasonló sikereket érhetnének el
ebben a sportban. Egy igazán vagány sportról beszélhetünk, ami
már óvodás korban is el tudja
csábítani a gyerekeket.
GYSEV Sopron BMX SE további tervei között szerepel a hétvégi versenyen kívül kisebb rendezvények és nyári tábor megszervezése is.

2019. június 19.

›

LELÁTÓ

Jóganap
Június 20., csütörtök
17 óra, Erzsébet-kert
Nemzetközi jóganap és
4. Gangesz–Duna Indiai
Kulturális Fesztivál

Teniszkupa
Június 21–23., péntek–vasárnap 15 óra,
Lővér Tenisz Klub
Soproni Ünnepi Hetek
Tenisz Kupa

Tekekupa
Június 21–23., péntek–vasárnap 15 óra,
Győri úti tekepálya
Soproni Ünnepi He
tek Teke Kupa

Terepfutás
Június 22., szombat 9
óra, Brennbergbánya
Sopron Trail

Kispályás
labdarúgás
Június 22., szombat
8.30, Halász Miklós
Sporttelep
Soproni Ünnepi
Hetek Kispályás
Labdarúgó Torna
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Közgyűlést és évzárót tartott az asztalitenisz-egyesület

Turris: új edző érkezik
PÁDER VILMOS

A közelmúltban tartotta meg köz
gyűlését és évadzáró ünnepségét a
Turris SE a Kőszegi úti sportcsarnok
ban. Mindkét szakosztályból (aszta
litenisz és teke) nagy létszámban érkeztek idő
sebb és fiatalabb sportolók, valamint küldöttek.
Megnyitó beszédében dr. Fehér
Ákos elnök köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki,
hogy a város vezetése képviseletében dr. Simon István alpolgármestert, dr. Farkas Ciprián
tanácsnokot és Csiszár Szabolcs
városi sportfelügyelőt is körükben üdvözölhette. Külön üdvözölte az egyesület örökös tiszteletbeli tagját, a jó egészségnek
örvendő, nyolcvannyolc éves
Puskás Árpádot, akinek döntő
érdemei voltak az asztalitenisz
soproni meghonosításában.
Dr. Fülöp József levezető elnök négy napirendi pontot
tárt a közgyűlés elé, melyeket

egyhangúlag elfogadtak. Az első
a tisztségviselők megválasztása volt. A lemondott Keszei József alelnök helyett a közgyűlés dr. Fülöp Józsefet választotta
meg. Az új alelnök megköszönte
a bizalmat, majd ismertette az
egyesület gondjait, legfontosabb feladatait, és megköszönte a város támogatását.
A távozott két edző, Böhm
Gábor és Asbóth András helyére egy tréner már érkezett,
az egykori válogatott Kohár
Tamás. Neve jól cseng az asztalitenisz világában, korábban
a Bayer München színeiben
ütötte a kaucsuklabdát, majd

Vége a fociidénynek

Az SVSE megnyerte a megyei III. osztályú bajnokságot, így magasabb osztályba
léphet – korábbi felvételünk a Csapod elleni mérkőzésen készült
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PÁDER VILMOS

Véget ért a 2018/2019-es szezon a labdarú
gásban. Az SC Sopron és az SVSE csapatai
kiválóan teljesítettek, a SFAC felnőtt együttese
nem tudta ledolgozni az ősz során szerzett
tetemes hátrányt.
Az SVSE újjáalakult együttese
Mozsolits Jenő vezetésével megnyerte a megyei III. osztályú
bajnokságot, így jogot szerzett
magasabb osztályba lépéshez.
A GYSEV támogatása, valamint
Jabronka Béla és Mozsolits Jenő
áldozatos munkája ismét beérett. Az SVSE játékosai pihenőre
mentek, majd kezdődik a felkészülés a másodosztályra.
A legnagyobb létszámú SC
Sopron labdarúgói jól zárták a
szezont, több bajnoki osztályban is a dobogón végeztek. Az
újonc felnőtt együttes elismerésre méltó teljesítményt nyújtott a megyei első osztályban.
Ágoston Zsolt edző fiai a dobogó harmadik fokára állhattak

fel. A bajnoki szünet alatt kell a
szakvezetésnek megtalálnia azt
az ütőképes játékosállományt,
amellyel a kitűzött új célt, a
bajnokság megnyerését eléri. A
keretben az első változás, hogy
az U19-es fiatalok volt edzője,
Takács Gábor veszi át a felnőtt
csapat irányítását a következő évadban. A korábbi trénert,
Ágoston Zsoltot az utánpótlás
irányítására kérték fel, de megállapodás nem született.
Női vonalon is sokat lépett
előre a klub. Az NB II-es felnőtt
gárda ezüstérmes lett, az U14es, U16-os és U19-es korosztály
előretörése is elismerésre méltó.
Az U17-es fiúegyüttes megnyerte az NB III-as bajnokságot, de

előbbre lépni csak egy sikeres
osztályzó után tud. Az öregfiúk megyei bajnokságában az SC
Sopron „ászai” a második helyet
szerezték meg. Ez önmagában
dicséretes, de figyelembe véve,
hogy a keretben kilenc egykor
NB I-ben játszó labdarúgó van,
a másik fele NB II-t megjárt játékos, már nem is fénylik olyan
szépen az ezüstérem. A bajnokság gólkirálya Tikosi Gyula lett
hatvan találattal.
A megyei I. osztályú bajnokság végére összerázódó SFAC legénysége már nem tudta ledolgozni az ősz folyamán szerzett
tetemes hátrányát. Az Anger réti
csapat felnőtt kerete ugyan kiesett az I. osztályból, de „csoda”
folytán még minden megtörténhet (ha a megye II-ből feljutók nem vállalják a magasabb
osztályban szereplést, akkor van
remény az I. osztály folytatására). Örömhír az egyesület háza
tájáról, hogy két utánpótlás-korcsoportban is kiválóan szerepeltek a SFAC fiataljai.

Sok fiatal sportoló vett rész a Turris SE évadzáróján FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Ausztriában is letette névjegyét.
Az alapszabály módosítása után
pénzügyi beszámolók hangzottak el, ekkor Varga György ismertette a tekézők, Stummer
Gábor pedig az asztaliteniszezők pénzügyi helyzetét.

Befejeződött
a kispályás
bajnokság
A közelmúltban befejeződött a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség
által szervezett kispályás
labdarúgó-bajnokság. A
Kurucdombon és a tóparti pályákon több mint 800
mérkőzést játszottak a csapatok, összesen 4512 gól
született. Izgalmas, küzdelmes és helyenként feszült összecsapásokat láthattak a kilátogatók. Április második felétől nem
mutattak fel piros lapot a
játékvezetők. A négy osztály első 3 helyezettje megszerezte a felsőbb osztályba jutás jogát, az utolsó 3
viszont kiesett.
AZ EREDMÉNYEK:
I. osztály: Megvédte bajnoki címét az ARAMIS Söröző–Sportuszoda. Második
helyezett a Kórház együttese lett, ők csak a ros�szabb egymás elleni eredményük miatt csúsztak le
az aranyéremről. Harmadikként a Panama végzett.
Gólkirály: Horváth Tamás
(ARAMIS–Sportuszoda)
II. osztály: Első helyezett a
DA Faktor, gólkirály: Edelmayer Balázs (DA Faktor), ő
a bajnokság abszolút gólkirálya 51 találattal.
III. osztály: Bajnok lett a
Mozaik II., gólkirály: Imre
Szabolcs (SRK–SRSE)
IV. osztály: Fölényes győzelmet aratott az egykoron szebb napokat megélt Hirschler gárdája, gólkirály: Sobor Péter.
A szeniorok bajnoka a Közti II. csapata lett.
Az ünnepélyes díjátadón
megjelent és az elismeréseket átadta dr. Simon
István alpolgármester,
dr. Farkas Ciprián tanácsnok, Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő és Kósa
István, a szövetség elnöke.

Zárásként dr. Simon István
megköszönte a küldöttek, az
edzők, a sportolók és a szülők
munkáját. Kiemelte a sok óvodás és serdülő fiatal lelkes hozzáállását. Dr. Farkas Ciprián is elismeréssel beszélt a sportolókról.

Végezetül különdíjakat adtak át
a város vezető tisztségviselői. A
legtöbbet fejlődő utánpótlás-játékos Kiss Máté, a legügyesebb
óvodás játékos Péntek Kincső,
a legjobban akaró ovis Katona
Bence lett.

Testnevelők
elismerése
PÁDER VILMOS

Már négyéves hagyomány, hogy
a polgármesteri hivatal sportfelügyeleti csoportja évente kétszer
– a tanév végén és karácsony
előtt – meghívja a város általános és középiskoláinak testnevelő tanárait, illetve a nyugdíjasokat egy baráti összejövetelre.
Az idei eseményen megjelent
dr. Simon István alpolgármester, aki az önkormányzat nevében üdvözölte a város testnevelőit. Megköszönte, hogy a
sport megszerettetésével fontos népegészségügyi dolgokra
nevelik a tanulókat. Elmondta:
a feltételek fokozatosan javulnak, de mindig van felfelé út.
Lényeg a mozgás!
Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő elismerően szólt a
kollégák áldozatos munkájáról,
s külön méltatta a két nyugdíjba
vonuló testnevelő munkásságát.
Pintér Miklós a Deák Téri Általános Iskolából megy jól megérdemelt pihenőjére. A Sopronban
rövid időt töltő tanár sikeres és
eredményes munkát végzett
tanítványaival. Fellendült az
intézményben a labdarúgás,
a röplabda- és a kézilabdaélet.
Dr. Simon István alpolgármester megköszönte negyvenéves
testnevelő tanári munkásságát,
s átadta Sopron Megyei Jogú Város díszoklevelét.
A soproni sportélet egyik legendás tanára hiányozni fog a
szeptemberi becsengetéskor a
Lackner Kristóf Általános Iskolából. Sejber István harminckilenc

›

Sejber István
„lakneres” év után nyugdíjba vonul, ám ő úgy fogalmaz, „nem
megy el, csak rendelkezési állományba vonul”. Gyermekek
egész sorát nevelte a sportra,
nagy nevek kerültek ki a kezei
alól. A teljesség igénye nélkül: az
NB I-es és válogatott labdarúgók,
Babos Gábor, Csiszár Ákos, Sifter
Tibor és Tamás, Menyhárt Imre,
Nagy Zsolt és Horváth Barna.
Az atléta Szála Anett és Renáta,
a teniszező Hajnal Ákos és Gábor, valamint Dorn Kunigunda.
A kosárlabdás Kalamár Zoltán,
Kotlik László, Körtélyesi Gergő,
Sallai Gábor, a sokszoros válogatott Honti Kata, Weninger Virág,
Hadarits Kinga, Ördög Eszter.
Dr. Simon István meleg szavakkal köszönte meg négy évtizedes, példa értékű munkáját
a Sopron Sportjáért kitüntetett
pedagógusnak, s átadta Sopron
Megyei Jogú Város díszoklevelét.
A pedagógus szülőktől származó testnevelő élete már születésekor megpecsételődött,
hiszen iskolában látta meg a
napvilágot.

VENDÉGEK SPÁRTÁBÓL

Spártai csoportot fogadtak a városházán. Dr. Farkas Cip
rián tanácsnok bemutatta a testvérvárosunkból érkezett
sportolóknak Sopron kulturális értékeit. Kiemelte a legfon
tosabb történelmi eseményeinket, mint például az 1921-es
népszavazást, és az 1989-es páneurópai pikniket, ugyan
akkor szólt a folyamatban lévő fejlesztésekről is.
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Befejeződött a tanév az általános és középiskolás diákoknak

Kitört az idei vakáció!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt héten befe
jeződött a tanítás, és
megkezdődött a nyári
szünet valamen�
nyi soproni általános
és középiskolában.
Városunk hét alap
fokú intézményéből
446 nyolcadikos diák
ballagott el.
Kitörő taps és ujjongás fogadta
a Vasvilla diákjai részéről
dr. Simon István szavait, amikor
ezt mondta: „A vakációt ezennel megnyitom!”. Az alpolgármester részt vett az iskola tanévzáró ünnepségén, ahol megköszönte a tantestület áldozatos
munkáját. – Ezt a sok munkát a
ti képzésetekre, tanításotokra,
nevelésetekre fordították –
hangsúlyozta dr. Simon István.
– Köszönjük a szüleiteknek az
áldozatvállalását, amely szintén arra ösztönzött benneteket, hogy minél jobban fejlődjetek a tanulmányok terén és a
készségek megszerzésében is.
Mindenkinek tartalmas, nagyszerű vakációt és jó pihenést
kívánok! A nyáron legyetek jók,
lazítsatok, azt tegyétek, amihez
kedvetek van! De vigyázzatok
egymásra is! Olvassatok sokat –
idegen nyelven is –, számoljatok,

„Könnyű elfogadni
a sorsot, ha neked
kedvez. Amikor
nem, akkor nevezd
igazságtalanság
nak, árulásnak vagy
egyszerűen szeren
csétlenségnek.”

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Joseph Heller:
A 22-es csapdája
(Catch-22)

Tanévzáró a Vasvilla iskolában – a diákok örömmel várják a vakációt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
fejlesszétek a képességeiket,
ússzatok, kiránduljatok!
Az alpolgármester ugyanakkor óvatosságra is intette a fiatalokat: azt hangsúlyozta, hogy alkoholt inni, cigarettázni és kábítószert fogyasztani nem menő.
A Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanévzáróján
dr. Farkas Ciprián elmondta:

elismerés illeti a pedagógusokat és a szülőket, akik eddig is
mindent megtettek a gyerekekért, és a jövőben is ezt teszik
majd – kezdte köszöntőjét az
önkormányzati tanácsnok.
– Szeretném megköszönni
nektek is mindazt a munkát,
amit az év során tanúsítottatok, ugyanis a város egyik legjobb iskolájába jártok – zárta
dr. Farkas Ciprián.

Hoczek László, az iskola igazgatója kiemelte, a gyengébb
tanulókat megfelelően felzárkóztatták, ennek köszönhetően
nagyon alacsony a bukások száma. Az intézmény vezetője bízik
abban, hogy a megkezdett úton
elindított diákok lendülete tovább tart és megfelelnek mind
a szakmájuk, mind a szülői ház,
mind az önmaguk által támasztott elvárásoknak.

Az általános iskolák tanulói
számára is kitört a nyári szünet. A hét városi alapfokú intézményből 446-an ballagtak
el, ők szeptember 2-án kezdik a 2019/2020-as tanévet a
középiskolákban.
A nyári szünetben számtalan tábor közül választhatnak a
fiatalok – az erről szóló összeállításunk a második oldalán
olvasható.

fesztiválon

HUSZÁR JUDIT

Gyermekkacajtól volt
hangos a pünkösdi
hétvégén az Erzsé
bet-kert. Igazi mese
beli lényekkel, tündé
rekkel, manókkal és
számtalan kockásfülű
nyúllal népesedett
be Sopron zöld szíve,
megtartották ugyanis
a 12. Tündérfesztivált.

›

A HÉT MOTTÓJA:

Joseph Heller (amerikai
regényíró, novellista és forga
tókönyvíró, liberális közíró)

Mesés Tündérfesztivál Fáysok a dráma-

Idén először töltötték meg két
teljes napon át programokkal
az Erzsébet-kertet a Tündérfesztivál szervezői. A hagyományoknak megfelelően szombaton reggel a tündérek, manók
bevonulásával kezdődött a
rendezvény, amely idén a Soproni Ünnepi Hetek nyitóeseménye volt.
– Ez a program a gyerekekről
szól, és a játék van a középpontjában, hiszen gyerekként és felnőttként is fontos, hogy tudjunk
játszani – mondta a Tündérfesztivál megnyitóján Pataki András, a rendezvényt szervező Pro
Kultúra ügyvezetője.
– A Tündérfesztiválnak országos híre van, hazánk több tájáról
is érkeztek családok, hogy élvezzék a programot – tette hozzá
dr. Fodor Tamás polgármester.
A szervezők tapasztalatai szerint valóban az ország minden
részéről, sőt külföldről is érkeztek vendégek a programra,

2019. június 19.

Saját darabbal lépett
színpadra a Soproni
Szakképzési Centrum
Fáy-szakgimnáziumának színjátszó csapata
a közelmúltban Veszprémben a 11. Országos
Angol Nyelvű Drámafesztiválon.

67 helyszínen voltak gyermekprogramok
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

amelyet két nap alatt több ezren
kerestek fel.
– 67 helyszínen készültünk
programelemekkel, ezek kétharmadát soproni közreműködőink biztosították – tudtuk meg
Szekeres Kriszta főszervezőtől.
– Fontosnak tartjuk, hogy társaink voltak a soproni civil szervezetek, egyesületek, művészeti
csoportok, sportkörök, sőt baráti társaságok is, akik szintén bemutatkozási lehetőséget kaptak
a fesztiválon. A páneurópai piknik 30. évfordulója és a Kockásfülű nyúl 45. születésnapja megihletett minket is. Népszerű volt
a fesztiválon a Trabant-festés,
majd délután a mosás, de a Kockásfülű nyúlról is bebizonyosodott, hogy a gyerekek kedvence.
A mesefigura megálmodója, megrajzolója, Richly Zsolt

filmrendező soproni származású, ő betegsége miatt nem tudott részt venni a programon,
de eljött Marék Veronika, aki
írta a történetet. Idén először
szabadtéri mozit is tartottak az
Erzsébet-kertben, ami szintén
nagyon népszerű volt.
– Minden fórumon hangsúlyoztuk, hogy mi csak kölcsön
kapjuk a fesztiválra az Erzsébet-kertet, ezért felelősségünk,
hogy vigyázzunk rá, egyre „zöldebbé” tegyük a Tündérfesztivált – hangsúlyozta Szekeres
Kriszta. – Le a kalappal a vendégek, animátorok, közreműködők előtt, úgy láttuk, hogy mindenki nagyon vigyázott a parkra, amit ezúton is köszönünk.
Így a fesztivál után úgy tudtuk
visszaadni az Erzsébet-kertet,
ahogyan azt megkaptuk.

Az angol nyelvű színdarabon tavaly október óta dolgoztak a 9.K osztály tanulói, akik – Byron után – a
The Melancholy Merriment
Theater Company nevet
választották maguknak.
A fesztivált a veszprémi
Amerikai Kuckó, az Amerikai Nagykövetség tanulmányi tanácsadó, ismeretterjesztő helyszíne szervezi
általános és középiskolások, illetve egyetemisták
számára. A programon a
színjátszáson és az idegen
nyelven való megnyilatkozáson kívül nagy hang-
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súlyt fektetnek az angol
nyelv elsajátításának játékos módszereire is. A diákok és felkészítő tanáruk,
Takács-Kenessey Tamara
együtt találták ki a témát, a
szereplőket és aztán a történetet is.
– Januárban videót kellett
készítenünk, reflektort és
kellékeket hoztunk az iskolába – mondta el a tanárnő.
– Felvettünk egy jelenetet
a készülő színdarabból, így
nyertünk meghívást a fesztiválra. A szervezők külön
kiemelték a videofelvételen is szembetűnő remek
csapatmunkát és a kreativitást. A csoport minden
tagjának fontos szerep jutott – ha nem is mindenkinek a színpadon.
Aki nem szeretett volna
szerepelni, az a plakát készítésében, a színpadi fények megtervezésében, zeneválasztásban vagy a súgó
szerepében segédkezett.

RÖVIDEN

Edzőpálya a Hunyadi-iskolában
Sportnap keretében adták át az elmúlt héten a Hunyadi
János Evangélikus Általános Iskola új szabadtéri edzőpark
ját. Az intézményben eddig is kiemelt figyelmet fordítot
tak a sportolási lehetőségekre az iskola udvarán: rekor
tán borítású futó-, foci- és kosárlabdapálya található itt.

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

A szatirikus történel
mi regény a második vi
lágháború utolsó évei
ben játszódik. Főleg Yos
sarian történetét követi
nyomon, aki az Ameri
kai Egyesült Államok Lé
gierejének 256. századá
ban szolgál mint bombá
zótiszt. A könyv számos
eseménye többször is le
játszódik, melyek során a
könyvben szereplő karak
terek más-más nézőpont
jaiból is részesei lehetünk
az eseményeknek.
A 22-es csapdája folyta
tásaként 1994-ben Hel
lernek megjelent Clo
sing Time (Záróra) című
regénye is.

Ez történt
Sopronban
135 évvel ezelőtt, 1884. jú
nius 10-én született Sopron
ban Hillebrand Jenő antro
pológus, régész, címzetes
egyetemi tanár. Budapesten
hunyt el 1950. március 6-án.
130 évvel ezelőtt, 1889. jú
nius 5-én született Sopron
ban Renner János fizikus,
geofizikus, az Eötvös-féle
torziós inga továbbfejlesz
tője. Budapesten hunyt el
1976. január 30-án.
75 évvel ezelőtt, 1944. jú
nius 13-án a soproni get
tókba tömörített zsidók kö
zül a még be nem vonult
férfiakat a papréti hitközsé
gi házban munkaszolgálat
ra sorozták be.
35 évvel ezelőtt, 1984. júni
us 12-én Budapesten hunyt
el Balsay István kohómér
nök. Sopronban született
1907. május 30-án.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálha
tó adatbázisból közöl rész
leteket lapunk.

2019. június 19.
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Alma és fája
EZERSZER KÉT KERÉK

Biciklizni jó. Kell a mozgás
testnek és léleknek, és en
nek élvezetes eszköze a ke
rékpár. Csapatban tekerni,
lezárt útszakaszokon su
hanni felemelő érzés, igazi
kerékpáros ünnep.
Idén immár 28. alkalommal
rendezték meg a Vasvil
la családi kerékpártúrát. Ha
most lemaradt, sajnálhatja,
de… lesz jövőre is. Jelölje is
be naptárjában május utol
só vasárnapját! A szervezők
nek és az adományozóknak

›

Belencsák Ferenc és László

külön köszönet. Nemcsak a
résztvevő kicsiknek és na
gyoknak jutott sok-sok aján
dék, de immár hagyomá
nyosan támogatást kapott
a kórház gyermekosztálya
és idén az Együtt az Életért,
Sopronért Mentő Alapítvány
is. Köszönet mindenkinek,
aki hozzájárult a sikerhez.
Legyünk jövőre még töb
ben és persze év közben se
tegye le a bicajt!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 19–25.

Június 19.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Június 20.,
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Június 21.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Június 22.,
szombat

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Június 23.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Június 24.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Június 25.,
kedd

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�
sze a fájá
tól, tartja a mondás,
melynek igazságá
ért nem kell messzire
menni Sopronban
sem. A Belencsák név
városunkban egyet
jelent a borotvaéles
késsel és bicskával,
köszönhetően Belen
csák Ferencnek, vala
mint László fiának.
– Késes, pontosabban késes és
műköszörűs família vagyunk,
hisz László fiam már a negyedik
generáció, aki ezt a már kihalófélben lévő szakmát választotta
hivatásául – kezdte Belencsák
Ferenc. – Mihály nagyapám a Felvidékről származott, és egy vízimalom mellett működő késes–
köszörűs műhelyben tanulta ki
a mesterséget, majd innen Székesfehérvárra került, ahol előbb
segédként, aztán önálló iparosként dolgozott. 1904-ben megnősült, és két évvel később megszületett az édesapám, majd
hamarosan Körmendre költözött a család, ahol nagyapám
1907-ben megnyitotta önálló
műhelyét. Édesapám, Belencsák
Béla is nála tanulta ki a szakma
csínját-bínját, majd amikor felszabadult, a régi hagyományok
szerint vándorútra indult. Többek között Milánóban, egy
késgyárban is dolgozott, ahol

Belencsák László és édesapja, Ferenc FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
nagyon megbecsülték, majd
onnan hazatérve ismét a családi műhelyben tevékenykedett.
Édesapám nemcsak jó szakember, hanem kiváló sportember
is volt, tagja volt az 1889-ben alakult Körmendi Vasparipa Egyletnek, sőt egy alkalommal kerékpárral elment Párizsba is, ahonnan aztán ismét gazdag szakmai
tapasztalatokkal tért haza. Az
általa gyártott kések fogalomszámba mentek, ha elhangzott
az a mondat, hogy „Add ide a
belencsákod!”, az egyértelműen
azt jelentette, hogy a kést kéri
az illető.
Később Belencsák Ferenc is
követte a tradíciót: édesapjától

kitanulta a mesterséget, majd
vándorútra indult. Végül Körmendről csak Sopronig jutott,
ahol Torna utcai műhelyében
dolgozik. – Jól emlékszem rá, az
összes megtakarított pénzünket összerakva, 105.000 forintért megvettük a mozi mellett
az egykori Filo rövidáru üzlethelyiségét, és itt nyitottam
meg kis műhelyemet. Mindez pontosan negyven éve történt, remélem, ennyi idő elég
volt ahhoz, hogy Sopronban is
megértsék az „Add ide a belencsákod!” kiszólást…
– Vagy ha nem, akkor majd én
teszek róla – mondta mosolyogva Laca, azaz Belencsák László,

aki a VasVillában érettségizett és
az ott szerzett mechatronikustechnikus végzettségével „társult be” édesapja mellé, hogy a
késes szakmát tőle tanulja meg.
– Kés, villa, olló gyerek kezébe
nem való, tartja a mondás, no
hát, ez rám nem volt érvényes,
hisz már kissrácként itt sertepertéltem apu körül. Őszintén
mondom, hogy nem a tradíció
folytatása miatt választottam
ezt a mesterséget, hanem mert
tetszik és szeretem. Amikor elkészül egy „fejes-görbe”, ami
egy hagyományos magyar bicska, és beleütjük azt, hogy Belencsák, akkor érzem azt, hogy mit
jelent az alkotás öröme.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 26-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 29-i rejtvényünk megfejtése: soproni borünnep. Szerencsés megfejtőnk: Szabóné André Karolina.
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Energikus és monumentális lett az új dal

Nyári slágergyanú
KÓCZÁN
BÁLINT

A pop
ikonikus
úttörője,
Charli XCX monu
mentális nyári dallal
rukkolt elő. A produk
cióhoz a világ egyik
legsikeresebb fiatalja,
Lizzo is csatlakozott.
Vadonatúj felvétellel ráz fel
mindenkit Charli XCX. Az 1999
kirobbanó sikere után az angol
énekes–dalszerző friss szerzeménnyel igyekszik bebetonozni
magát 2019 legjobb popelőadói
közé. A Blame It On Your Love
egy igazán energikus és monumentális nyári dal, amely progresszív csavarokon és hátborzongatóan jó vokálokon keresztül pörgeti fel a hallgatóságot.
Igazi slágergyanús kollaboráció.
A belevaló énekesnőhöz a fantasztikus hangú detroiti csoda,
Lizzo is csatlakozott, akit a Forbes máris beválogatott 2018 30
legsikeresebb 30 év alattija közé.
Ráadásul a tavaly megjelent
Truth Hurts, valamint az idén

sarok
Jóganap az Erzsébet-kertben
MADARÁSZ
RÉKA

Csütörtökön ingyenes programokkal
várják az érdeklődőket
az 5. Nemzetközi Jóganapon és 4. Gangesz–
Duna Indiai Kulturális
Fesztiválon.

Charli XCX
debütáló Juice című slágerei a
rádiók kedvencei közé is beférkőztek világszerte.
Charli XCX egyébként ismertségét nagyban köszönheti Iggy
Azalea 2014-es slágerlista-vezető dalának, a Fancy-nek, amiben

láthatjuk. Boom Clap című slágere a Csillagainkban a hiba
filmzenére is felkerült, és komoly népszerűséget hozott számára. Az énekesnő karrierje során eddig számtalan kislemezt
és több nagylemezt is kiadott.

A szabadtéri rendezvény 18
órakor ünnepélyes megnyitóval és táncelőadással
kezdődik. Ezután Wollaston Erika és Jahn Krisztina
szervezők tartanak jógafoglalkozást, amit 19.30-kor vezetett relaxáció zár. A jógázni szándékozók mindenképp
vigyenek magukkal plédet
vagy jógaszőnyeget. A cél
az egészséges életmód és a
jóga népszerűsítése.
– Az elmúlt években a soproni jóganap volt az egyik
leglátogatottabb és legszínvonalasabb rendezvény
Magyarországon, melyen
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minden alkalommal sok lelkes résztvevő gyakorolta közösen a jógát – tudtuk meg a
szervezőktől. – Az idei rendezvényen a jóga ünneplését jótékonykodással kötjük
össze: a Soproni Szent Márton Háznak gyűjtünk rászoruló gyerekek nyári táboroztatására és az iskolakezdésre.
A jóga rendszeres gyakorlásával javul a tartás, a gerinc, az ízületek stabilitása
és mobilitása, a szervek általános állapota, az emésztés,
oldódik a stressz, fejlődik az
egyensúlyérzék. Nemcsak a

fizikai test állapota javul, hanem lelki és mentális síkon is
elindul a pozitív változás. A
jógát bármilyen életkorban
el lehet kezdeni, de fontos a
rendszeresség, a kitartás és
a fokozatosság.
A rendezvényt a soproni polgármesteri hivatal is
támogatja. A szervezésben
idén is közreműködik a budapesti Indiai Nagykövetség
és az Amrita-Sher Gill Indiai
Kulturális Intézet. Eső esetén az eseményt egy héttel később, június 27-én
tartják meg.

Toolate: házibuli a VOLT-on is
Az idei VOLT Fesztiválról sem hiányozhat a
Toolate! A soproni zenekar június 28-án éjfélkor csap a húrok közé igazi házibuli-hangulatot szolgáltatva.
A Toolate zenekar az idei felkészülést nem bízta a véletlenre, a soproni csapat egy gyakorlati és egy mentális felkészülésen is túl van. – Az előző egy bakonyi turistaházban
zenéléssel töltött hétvégi elvonulással, az utóbbi a Toolate
Family Tours családi lakóautós kirándulással valósult meg

egy csodás szlovén körúton – mesélték a tagok. A helyi
zenészek már alig várják, hogy június 28-án fellépjenek a
VOLT-on, hiszen számukra ez jelenti a nagybetűs nyarat.
– Bár már nem a boldog diákéveket éljük, amikor megjelennek a városban az első hátizsákos fesztiválozók, bizsergő érzés lesz rajtunk úrrá, ami aztán a színpadon katartikus élményben tetőzik – vallották be a Toolate tagjai.
– Szeretjük a VOLT-ot és a VOLT viszontszeret minket!
A soproni együttes a nyáron Győrságra, a veszprémi utcazene-fesztiválra és Kapolcsra készül.

Hamarosan VOLT Fesztivál!

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Június 25-én új helyszínen, a korábbi szomszédságában nyitja meg kapuit a 27. Telekom VOLT
Fesztivál. Ez megújult környezetet és új színpadokat, programokat is jelent.

Színpadra lép a fesztiválon többek között a Slipknot, a Black
Eyed Peas, Slash, a Cypress Hill, Parov Stelar, Robin Schulz, a
Papa Roach, és itt ünnepli 15. születésnapját a Halott Pénz.

– Mintegy két évtizede tartó dilemma oldódik meg az idei
évben – mondta Lobenwein Norbert, a VOLT alapítója. – Az
eddigi helyszínen állandó kérdés volt, hogy mennyire biztos a fesztivál jövője. A VOLT-nak 2001 óta otthont adó területeken ugyanis semmiféle fejlesztésre nem volt lehetőség. 2016-ban, a Modern Városok Program kapcsán Orbán
Viktor miniszterelnök úr vetette fel először, hogy Sopron
megérdemelne egy szabadtéri fesztiválhelyszínt, amely városi méretű rendezvények mellett a VOLT megrendezésére is alkalmas lehet. A Kormány erre a célra közel 1 milliárd
forint támogatást biztosított Sopronnak, a beruházás pedig tavasszal indulhatott el. Sopron vezetőivel az év végén
megállapodást kötöttünk, amely biztosítja, hogy a VOLTnak legalább 10 évig Sopron ad otthont.
– A visszatérő vendégeinknek és Sopron város lakóinak
sem árulok el titkot azzal, hogy milyen nagy jelentőségű a
VOLT Fesztivál városunk életében – tette hozzá dr. Farkas
Ciprián, Sopron tanácsnoka. – Minden lokálpatriótának,
egy város vezetőinek pedig különösen jó érzés, ha a megszokottnál több figyelem irányul arra a helyre, amelyet a
legjobban szeret.
A magyar zenei élet színe-java mellett idén is számos világsztár érkezik Sopronba. – Továbbra is célunk, hogy a
VOLT Fesztivál igazán sokszínű zenei kínálatot mutasson
fel. Ennek megfelel az idei program is, amely napról napra, színpadról színpadra ígér igazán eklektikus programot
– hangsúlyozta Fülöp Zoltán főszervező.

Ebben az évben is tovább gyarapodik a Csillagok Városa
projekt gyűjteménye: a Depeche Mode által inspirált, a zenekar tagjai által dedikált szoborszéket június elejétől bárki megtekintheti és kipróbálhatja a soproni Széchenyi téren található cukrászda teraszán, a fesztiválon pedig két
újabb ef. Zámbó alkotást adnak át a Slipknotnak és a Halott Pénznek. A már több mint 40 darabot számláló gyűjtemény lelőhelyeiről a www.csillagokvarosa.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Sopron a csillagok városa:
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