
INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP    2018. június 20., szerda    VII. évfolyam, 23. szám    www.sopronitema.hu

Igazi sztárparádé hozta össze a 
foci vb hivatalos dalát. Az ismert 
énekesek egyike, Era Istrefi koráb-
ban Bonbon című slágerével már 
bizonyított. A fülbemászó szám-
hoz Budapesten forgatták a klipet 
a sztárok.

A világ egyik legnagyobb ese-
ményének zenei aláfestéséhez a 
szakma legkreatívabb egyéniségeit 
sikerült megnyerni. 

Borverseny: 
soproni 
aranyérmek

Versenyeztek 
a sárkányhajók

A Fertő-parti 
fejlesztések első 
ütemének terv- 
ismertetőjét és bemutatóját 
tartották meg az elmúlt 
hétvégén a Hotel Sopronban. 
A program befejezése 2020-ra várható, 
a második ütem 2021-re készül el. LÁTVÁNYTERV

Egyedülálló attrakció lesz

Megerősített 
testvérvárosi kapcsolat 
Sopron és a németországi Kempten testvérvárosi kapcsolatá-
nak 30. évfordulója alkalmából megerősítették a három évtized-
del ezelőtt megkötött szerződést. A jubileumi program részeként 
megnyílt Heidi Netzer tárlata a Festőteremben. 

Sztárparádé 
a vb-dalban

Zenélt a város

Négy színpad, több mint száz fellépő és szuper 
hangulat – ez jellemezte a Sopron Zenél progra-
mot, amelyen helyi zenészek és zenekarok, illetve 
a Hoffer ütősiskola tanulói is bemutatkoztak. 

Négy soproni pincészet 
is aranyérmet vehetett át 
a közelmúltban megren-
dezett szekszárdi nem-
zetközi kékfrankos bor-
versenyen. A  magyar 
pincészetek „versenyét” 
Iváncsics Zoltán nyerte, 
mert 2015-ös Sopro-
ni Kékfrankosa érte el a 
legmagasabb pontszá-
mot, 92,4 pontot. A sop-
roniak közül elismerték 
a Bruckner Borászatot, 
a Taschner Bor- és Pezs-
gőházat és a Lövér 
Pincét is.
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI REFERENS
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Előnyt jelent:
• pályázat előkészítés, illetve projekt megvalósítás során szerzett gyakorlat,
• középfokú „C” típusú angol és/vagy német nyelvvizsga

A munkakör fő tartalma:
Uniós és hazai önkormányzati pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok előkészítése, projektfejlesztés, 
menedzsmentfeladatok ellátása projektek megvalósítása során.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat 

a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Tóth Gábor városfejlesztési osztályvezetőtől a 99/515–289-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Pályázati referens”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2018. július 20. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a 
pályázok meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és pályázó személyes adatait 
az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezeti feladatainak ellátásához

SZAKMAI KOORDINÁTOR
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű gazdaságtudományi vagy közgazdasági szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Előnyt jelent:
• pályázat előkészítés, illetve projekt megvalósítás során szerzett gyakorlat,
• középfokú „C” típusú angol és/ vagy német nyelvvizsga

Munkakör fő tartalma:
A TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című projekt 
keretében megalakult Soproni Helyi Közösség munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódóan:

• támogatja a Helyi Akciócsoport munkáját, gondoskodik a szakmai 
nyilvántartások vezetéséről, a dokumentálásról,

• ügyfélszolgálati tevékenységet lát el és gondoskodik a nyilvánosság és a kommunikáció biztosításáról,
• ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatokat,
• részt vesz az éves előrehaladási jelentések elkészítésében,
• közreműködik a Helyi Akciócsoport animációs és projektgeneráló tevékenységében. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Tóth Gábor városfejlesztési osztályvezetőtől a 99/515–289-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „szakmai koordinátor”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2018. július 20. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázok meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről 
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat 
benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Megemlékezés a soproni németek kitelepítéséről

... de el nem süllyed…
PLUZSIK TAMÁS

Hetven-
két évvel 
ezelőtt 
üldöz-

ték el Sopron német 
ajkú polgárait ottho-
naikból. Az évforduló 
alkalmából az evangé-
likus templom melletti 
emlékműnél tiszteleg-
tek az egykori sopro-
niak emléke előtt.

A soproni kitelepítésről Pröhle 
Károly evangélikus lelkész 
így írt: „Az egész kitelepítés 
18 napon belül játszódott le. 
A frontátvonulásnál is borzal-
masabb élmény volt a kitele-
pítés kitelepítettekre, itthon 
maradottakra egyaránt.”. 

– A hivatalos elnevezés a kite-
lepítés volt, de ez a szó messze 
állt az igazságtól – mondotta a 
megemlékezésen dr. Fodor Ta-
más polgármester. – Amit kite-
lepítésnek hívtak, az valójában 
a magyarországi németség el-
űzését jelentette. Megfosztot-
ták őket a tulajdonuktól, és 
megfosztották őket a hazájuk-
tól. Korábbi életükből annyit vi-
hettek magukkal, amennyi egy 
batyuba belefért. Hetvenkét év-
vel ezelőtt egy kitelepítésnek ál-
cázott deportálás zajlott le Ma-
gyarországon és Európa számos 

országában. Olyan idők voltak 
ezek, amikor Európa nem tu-
dott ellenállni az őrült eszmék 
hamis csábításának, először a 
nemzetiszocializmus, majd a 
nemzetközi szocializmus ká-
ros eszméjének. Közös nevező-
je ezeknek a káros ideológiáknak 
a kollektív bűnösség elve, ami 
alapján egész népeket vagy nép-
csoportokat tereltek vagonokba. 
A rossz mindig rossz, az ember-
telenség mindig embertelenség 
marad, érkezzék bármilyen tör-
ténelmi korban és bármilyen 
színű lobogó alatt.

A soproni németség kitele-
pítésének emléket állító Temp-
lom utcai alkotásnál rendezett 

ünnepségen Krisch Magdolna, 
a szervező Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Sopron 
és Környéke Német Kultúrklub 
nevében köszöntötte a résztve-
vőket, külön megemlítve Frau 
Kress-t, aki férjével együtt Hei-
delbergből érkezett Sopronba.

– Egyéves voltam, így sze-
mélyes emlékeim természete-
sen nincsenek magáról a kite-
lepítésről, az eseményeket csak 
szüleim elbeszéléseiből isme-
rem – mondta Kate Kress, azaz 
Birnbaum Katalin, aki az utób-
bi időben gyakran megfordul 
szülővárosában. – Nagyszüle-
im soproni gazdapolgárok vol-
tak, az édesapám pedig köztisz-

teletben álló pékmester. Az Új 
utca 11-ben volt az otthonunk, 
egészen addig a szomorú 1946. 
májusi napig. Ma Elfeledett sop-
roniak címmel kiállítás van az 
épületben… Rokonaim már nin-
csenek Sopronban, csak néhány 
kedves barátnőm, leginkább 
már csak miattuk jövök haza… 

 A  megemlékezésen közre-
működött az ágfalvi, a bánfal-
vi, a fertőrákosi és a veszpré-
mi német nemzetiségi kórus, 
majd az ünnepség zárásaként a 
résztvevők főhajtással és koszo-
rúk elhelyezésével tisztelegtek 
az egykoron magukat ödenbur-
ger polgároknak valló soproniak 
emléke előtt.

Német nemzetiségi kórusok léptek fel a megemlékezésen FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Alkoholos állapot-
ban az ember köny-
nyebben válik áldo-
zattá, ugyanakkor 
elkövetővé is. Feszti-
válokon is vigyázzunk 
értékeinkre!

– 16 éves kor alatt ne járjanak a 
gyerekek éjszakába nyúló zenei 
fesztiválokra! – mondta Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főe-
lőadó. – Egyedül semmiképp se 
engedjük el, legalább egy felnőtt 
kísérje el a kamaszokat! A legna-
gyobb probléma az alkoholfo-
gyasztás szokott lenni, ittas álla-
potban az ember fogékonnyá 
válik bűncselekmények elkö-
vetésére, ráadásul a csoportos 
elkövetésért szigorúbb büntetés 

jár. De áldozattá is könnyebben 
válunk az alkohol által. Sajnos 
könnyen belecsúsznak a gye-
rekek egy csoportos vereke-
désbe is, ami a nyilvános hely-
szín miatt csoportos garázda-
ságnak minősül, így minden 
résztvevő gyanúsított lehet. 
A kábítószer-fogyasztást a ren-
dőrök rendszeresen ellenőrzik, 
de sajnos minden évben talá-
lunk drogot, pedig az egyszeri 
kipróbálásnak is nagyon komoly 
büntetőjogi és egészségügyi 
következményei lehetnek.

Babelláné Lukács Katalin azt 
is elmondta, hogy tömegben 
ugrálva nem ritkán szoktak sú-
lyos sérülések, törések történ-
ni. Kerüljük a nagy tömeget! 
Az értékekre is fokozottan oda 
kell figyelni. – A sátorban – hiá-
ba „zárjuk le” – ne hagyjunk ér-
téket! A VOLT Fesztivál idején 
napi szinten tesznek nálunk 
feljelentéseket.

Problémamentes 
fesztiválszezont!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

RÖVIDEN

Citerahangverseny a fürdőkápolnában
A nagycenki Hársfavirág citerazenekar tartott a közelmúltban 
hangversenyt a balfi Szent József-kápolnában. – Az 1773-
ban épült kápolnát dédapám, dr. Wosinsky István katonaor-
vos 1913-ban vásárolta meg Sopron városától, majd ezt köve-
tően gyakran rendezett itt hangversenyeket, ezzel is segítve 
a szanatóriumában lábadozó betegek mielőbbi gyógyulá-
sát. Kötelességemnek érzem, hogy a kápolna felújításán túl 
ezt a szép hagyományt is felélesszem – mondta a Kismar-
tonban (Eisenstadt) élő Szimák Pál, a kápolna tulajdonosa.

›
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az ultraibolya-sugárzás káros a szemre, ezért 
védekezzünk UV-szűrős napszemüveggel. 
A gyerekek szeme a teljesen tiszta törőköze-
gek miatt még védtelenebb, ezért számukra 
különösen ajánlott a kalap vagy sildes sapka 
és a napszemüveg viselése.

– Szemünk éppúgy kitett a 
káros UV-sugárzásnak, mint a 
bőrünk, bár a következmények 
főként időskorban jelentkeznek 

– mondta el a Soproni Témának 
dr. Cseke István osztályvezető 
főorvos, a Soproni Gyógyköz-
pont szemészeti osztályának 

vezetője. – Ezért különösen 
nyáron fontos gondoskodnunk 
nemcsak magunk, de gyerme-
keink látásának megóvásáról. 
A káros sugárzás ugyanis össze-
adódik. Nem kell épp a napba 
nézni ahhoz, hogy retinánkat 
erős fényhatás érje, legfőbb 
szerepe a környezetből vissza-
vert sugárzásnak van.  A víztü-
kör, a világos felületek – a strand 
homokja közelében védjük 
tehát szemünket, használjunk 
napszemüveget, széles karimájú 

kalapot, illetve 11 és délután 3 óra 
között tartózkodjunk árnyékos 
helyen! A kert zöldje a szemnek 
is jótékony hátteret jelent.

Napszemüveg-választásnál 
legalább olyan fontos a lencse 
minősége, mint a fazon. Olyat 
keressünk, amely megfelelően 
szűri az ibolyántúli sugarakat 
is – ezt a ráírt „UV 400” jelzés 
igazolja –, és oldalról is megfe-
lelően árnyékol! Egy napszem-
üveg nem feltétlenül attól mi-
nőségi, hogy sokba kerül, ettől 

függetlenül mindenképpen ja-
vasolt optikai üzletben vásárol-
ni, ha valóban óvni szeretnénk 
szemünk egészségét.

– A strandok medencéiben 
előforduló kórokozók, fertőt-
lenítő szerek gyulladást okoz-
hatnak – tette hozzá a szakem-
ber. – Az érzékeny szeműeknek 
emiatt érdemes inkább termé-
szetes vizekben fürdőzniük. 
A  hőségben különös gondot 
fordítsunk a folyadékpótlás-
ra, a légkondicionáló okozta 

száraz levegő hatását pedig 
nedvesítő műkönnyekkel is 
mérsékelhetjük. 

Az úgynevezett „mediterrán 
diéta” kifejezetten kedvez a jó 
látás megőrzésének is, a mély-
zöld és narancssárga zöldsé-
gek, gyümölcsök a bennük lévő 
antioxidánsok révén védenek, 
a halak pedig omega 3 zsírsa-
vakkal és zsírban oldódó vita-
minokkal járulnak hozzá sze-
münk és egész szervezetünk 
egészségéhez. 

A szemünket is védjük nyáron a káros sugárzások ellen!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A 30. testvérvárosi évfordulót ünnepelte Sopron és Kempten

Megerősített kapcsolat 
PLUZSIK TAMÁS

Sopron és a németor-
szági Kempten test-
vérvárosi kapcso-
latának 30. évfor-
dulója alkalmából 
szombaton déle-
lőtt a Liszt-központ-
ban rendezett ünnep-
ségen erősítették 
meg a három évti-
zeddel ezelőtt meg-
kötött testvérvárosi 
szerződést.

– Harminc évvel ezelőtt dr. Josef 
Höss, Kempten akkori főpolgár-
mestere a szerződés megkötése-
kor a testvérvárosi kapcsolatot 
egy békésebb világ egyik épí-
tőkövének nevezte – mondotta 
köszöntő beszédében dr. Fodor 
Tamás polgármester.  – A fun-
damentumot sikerült jól lerakni, 
hiszen a két város kapcsolata 
mély barátsággá fejlődött. Úgy 
gondolom, hogy illik az ünne-
pélyes nyilatkozatunk aláírása 
előtt felidézni a kiváló európai 
politikus, Konrad Adenauer 

szavait, amelyek a német–
francia egyezmény megkötése-
kor hangzottak el, és amelyek 
Kempten és Sopron kapcsola-
tára is igazak: „ Ez a szerződés, 
úgy hiszem, a maga nemében 
egyedülálló, méghozzá azért, 
mert korlátlan időre irányozza 

elő a baráti kapcsolatok ápolá-
sát a két nép között.”.

– Nagyon sajnáljuk, hogy dr. 
Josef Höss, városunk egykori 
főpolgármestere egészségügyi 
okok miatt az utolsó pillanatban 
lemondta az utazást, így sem 
ő, sem az időközben elhunyt 

Markó József, a testvérvárosi 
szerződés három évtizeddel 
ezelőtti aláírója nem lehet ma 
itt közöttünk – fogalmazott 
Thomas Kiechle. Kempten fő-
polgármestere köszöntőjében 
külön kiemelte, hogy a két vá-
ros közötti immáron három év-
tizedes kapcsolat szilárd talajon 
áll, aminek alapja a települések 
értékeinek megbecsülése és el-
ismerése, valamint az egymás 
iránti kölcsönös tisztelet. 

Az aláírási ceremóniát még 
ünnepélyesebbé tette a sopro-
ni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
és a kempteni Sankt Mang kórus 
közreműködése.

Kerékpáros 
békenagykövet
A világ egyetlen 
kerékpáros békenagy-
követe, Zelei József 
a közelmúltban Sop-
ronba is ellátogatott. 
A kerékpárost a Deák 
téren dr. Farkas Cip-
rián városi tanácsnok 
köszöntötte.

A résztvevők közösen megem-
lékeztek az első világháború 
lezárásának centenáriumáról, 
amelynek keretében közösen 
elültettek egy békefát is. Vége-
zetül megkoszorúzták az I. világ-
háborúban elesett katonák tisz-
teletére emelt emlékművet.

Az eseményen dr. Farkas Cip-
rián városi tanácsnok emlékez-
tetett Sopron történelmi múlt-
jára, hangsúlyozta, sok helyi 
lakos áldozta fel az életét a béké-
ért az I. világháborúban, akiknek 
a hősiessége és áldozatvállalása 
előtt minden lokálpatrióta tisz-
telettel adózik. A fájdalmas em-
lék egyben intő jel is, amelynek 
emlékeztetnie kell arra, hogy a 
béke olyan kincs, amelyet örök-
ké őriznünk kell. 

Zelei József idén május 22-én 
indult el a fővárosból, majd 18 
magyarországi megyeszékhe-
lyet és Sopront érintve csak-
nem egy hónapnyi kerékpáro-
zás után – június 13-án – befe-
jezte a békemisszióját.

Zelei József békefát ültetett a Deák téren
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

A Soproni Széchenyi István Gim-
názium Öregdiák Társasága 
kirándulással emlékezett az egy 
éve elhunyt elnökére, Németh 
Kálmánra. A fraknói vár kapujá-
nál tartott rövid megemlékezé-
sen Szalay Csaba, a program szer-
vezője elmondta, Németh Kál-
mán többször kezdeményezte 
a kirándulást, tekintettel arra, 
hogy azon a vidéken még nem 
járt, sajnos azonban ez életében 
nem valósult meg. Ezzel a túrá-
val rá emlékeztek. A mécsesgyúj-
tás és egyperces néma főhajtás 
után az öregdiákokból, hozzátar-
tozókból és szimpatizánsokból 
álló negyvenfős csoport magyar 

nyelvű vezetéssel ismerkedett az 
Esterházyak történetével, egy-
kori sasfészkével. 

A Rozália-kápolnánál tartott 
piknik után a történelmi Nyu-
gat-Magyarország legnagyobb 
várának, a lánzséri várnak ma 
is lenyűgöző romját járták be. 
A magántulajdonban lévő, hely-
reállított kaboldi vár „felderíté-
se” és a zsinagóga külső megte-
kintése után hazafelé Szemző 
Gábor elnök ismertette a tár-
saság gazdag nyári programját, 
mely szerint a havonta megtar-
tott törzsasztalon kívül lesz ko-
sárlabda- és teniszgála, Fertő tavi 
grillparti, nagycenki kiállítás is.

Öregdiákok 
emlékkirándulása

Megnyílt az országos érembien-
nále kísérőrendezvénye, a díja-
zottak kiállítása a soproni Lábas-
házban. Idén 21. alkalommal ren-
dezik meg a tárlatot, amelyen 
Bakos Ildikó, Kurucz Petra, Szabó 
Virág, Horváth László, Ézsiás Ist-
ván, Szabó Menyhért, Baráth 
Fábián és Pelcz Balázs alkotásait 
láthatják az érdeklődők, a kiste-
remben pedig a két évvel ezelőtt 
elhunyt éremművész, Sz. Egyed 
Emma művei kaptak helyet. A tár-
latot prof. dr. Fábián Attila, a Sop-
roni Egyetem Lámfalussy Sándor 
Közgazdasági Karának dékánja 
nyitotta meg, köszöntőt mondott 
Sass László, az oktatási és kultu-
rális bizottság elnöke. A kiállítás 
megtekinthető augusztus 12-ig, 
keddtől péntekig 10–14 óráig, 
szombat–vasárnap 10–18 óra 
között. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A jubileumi program része-
ként szombaton megnyílt a 
kempteni Heidi Netzer tárla-
ta. A Pro Urbe Sopron-díjas 
Kempten korábbi főpolgár-
mesterének, Ulrich Netzer fe-
leségének kiállítását dr. Simon 
István alpolgármester nyitotta 
meg a Festőteremben. 

– Köszönjük Heidi Netzer, 
hogy a legnemesebb szel-
lemi dimenzióban most itt 
együtt lehetnek kempteniek 
és soproniak, az ön művé-
szi tehetségének köszönhe-
tően pedig közösen járhat-
juk be az allgaui tájat, kap-
hatunk impressziót a mesés 

Indiából, és ezen keresztül 
érezhetjük az ön művésze-
tének inspiráló atmoszférá-
ját – fogalmazott kiállítás-
megnyitójában Sopron al-
polgármestere.
A tárlat július 6-ig tekinthető 
meg, hétfő kivételével min-
den nap 10 és 16 óra között.

Dr. Fodor Tamás és Thomas Kiechle ellátta kézjegyével a 30 éves testvérvárosi 
szerződést megerősítő díszes okiratot FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A hagyomány és 
modernség jegyében
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EZ LESZ…

Verseskötet-bemutató
Június 20., szerda 18 óra, Várkerület Galéria
Turbuly Lilla Alkonykapcsoló című, a könyvhétre meg-
jelent verseskötetét mutatják be

Soprondo
Június 21., csütörtök 17 óra, belváros
Soproni művészeti csoportok bemutatói

Sopron FolkFest
Június 22., péntek 17 óra – 
június 24., vasárnap 22 óra, Várkerület
Népzenei és világzenei koncertek, gyermekprogramok 
három napon át

Sárdy énekiskola zenekaros 
évzáró nagykoncert

Június 22. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Jótékonysági koncert
Június 23., szombat 17 óra, evangélikus templom
A Soroptimist Klub Sopron szervezésében a dévai árvák 
nyári táboroztatására gyűjtenek adományokat

A barátság ereje
Június 24., vasárnap 9 óra, Liszt-központ
A Grúz Ifjúsági Bábszínház előadása Batumi városából

Nyári tánc virágporban
Június 24. 18 óra, fertőrákosi barlangszínház
Válogatás az autentikus néptánckincs remekeiből és 
színpadi néptáncfeldolgozásokból

VOLT Warm Up w. Dj Gergő
Június 23. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Adózói fórum
Június 26., kedd 14 óra, 
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
Előadó: dr. Jankovich Roland, a NAV Győr–Moson–Sop-
ron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának áfa- és opera-
tív ellenőrzési főosztályvezetője
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Dr. Simon István: „A soproniak nem másra várnak”

Zenélt az egész város
Négy színpad, több 
mint száz fellépő és 
szuper hangulat – ez 
jellemezte a június 
eleji Sopron Zenél 
programot, ame-
lyen helyi zenészek 
és zenekarok, illetve 
a Hoffer ütősiskola 
tehetséges tanulói is 
elkápráztatták a bel-
városban sétálókat. Az 
eseményt dr. Simon 
István alpolgármester 
nyitotta meg.

Az idei esztendőben a Sop-
roni Ünnepi Hetek nyitóren-
dezvényeként tartották meg 
a Sopron Zenél programsoro-
zatot. A  történelmi belváros-
ban négy színpadot állítottak 
fel, amelyeken folyamatosan 
váltották egymást a zenészek. 
Az együttesek igazi zenei cse-
megéket kínáltak az érdeklődők-
nek, műfaji kötöttségek nélkül 
találhatott mindenki ízlésének 
megfelelő dallamot magának. 
Egy különleges versenyt is hir-
dettek, hiszen a közönség kupo-
nokat ajándékozhatott az általa 
legszimpatikusabbnak ítélt 

együttesnek. Végül kiderült: a 
legtöbbet összegyűjtő formáció, 
az RPG együttes kapott lehető-
séget a VOLT Fesztiválon való 
fellépésre.

Dr. Simon István, Sopron al-
polgármestere köszöntötte a Fő 
téren felállított nagyszínpadon 
a közönséget. Kifejtette: öröm 
számára, hogy idén is megtar-
tották ezt a nagyszabású zenei 
rendezvényt, amely lehetőséget 

biztosít a soproni, illetve a helyi 
kötődésű zenészek bemutatko-
zására. Külön büszkeség – tette 
hozzá –, hogy rengeteg fiatal – 
akik egyben a jövő reménységei 
– kap így lehetőséget a debütá-
lásra, akik ezáltal tovább öreg-
bíthetik a leghűségesebb város 
zenei és kulturális életét. Előfor-
dult, hogy a színpadon három 
generáció zenélt együtt. Dr. Si-
mon István kiemelte, a Sopron 

Zenél rendezvény is jó példája 
annak, hogy a soproniak nem 
másra várnak, hanem maguk 
találnak ki nagyszerű ötleteket, 
amiket aztán meg is valósítanak, 
ahogy tette ezt Hoffer Péter ze-
nész, a Sopron Zenél ötletgaz-
dája és főszervezője, valamint 
Bodoki Péter társszervező. Ez a 
rendezvény egy igazi, tőről met-
szett, virtigli soproni jelenség – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

Kétnapos Tündérfesztivál

SopronDrum

A nagysikerű Tündérfesztivál idén visszaköltö-
zött eredeti helyszínére, az Erzsébet-kertbe. 
Tündérek és manók sokasága lepte el a ligetet, 
hogy együtt köszöntsék a nyarat.

A hagyományok szerint a tün-
dérek és manók vonulásával 
kezdődött a XI. Soproni Tün-
dérfesztivál. A  rendezvény 
visszatért az Erzsébet-kertbe; 
a szervezők így szerették volna 
megünnepelni a ligetet, ame-
lyet nemrég újítottak fel. 
A Tündérfesztivál megnyitó-
ján dr. Fodor Tamás is köszön-
tötte a megjelent tündéreket 
és manókat. A  polgármes-
ter elmondta, Sopron egyik 
ikonikus rendezvénye lett a 
fesztivál, amelyre nemcsak 
városunkból, hanem hazánk 
több pontjáról is érkeznek 
látogatók.

A rendezvény idei mottójával 
– „A tündér bennünk van!” – a 
szervezők arra szerettek volna 
rámutatni, hogy a felnőttek és 

a nagyobb gyerekek is ugyan-
úgy részesei lehetnek a Tün-
dérfesztiválnak, mint a legkiseb-
bek. A rendezvény kezdete óta 
ugyanis felnőtt egy generáció, 
amely már a Tündérfesztiválo-
kon is részt vett.

Vasárnap, a Tündérfesztivál 
másnapján tündéri családi nap-
ra vártak a családokat, a kis- és 
nagyobb gyerekeket. Ügyességi 
játékok, kirakodóvásár, színpa-
di előadások és ingyenes múze-
umlátogatási lehetőség is része 
volt a programnak. 

Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je kifejtette, 2018 a családok 
éve hazánkban, ezért is fontos 
a Tündérfesztivál, ahol a csa-
ládok közelebb kerülhetnek 
egymáshoz.

A világ legjobb ütősei talál-
koztak az első SopronDrumon 
június 15. és 17. között. Az ütő-
hangszeres sztárok nemcsak 
koncerteztek a fertőrákosi bar-
langszínházban, hanem mester-
kurzusukat is vezettek.

A megújult 61. Soproni Ünnepi 
Hetek keretén belül életre hívott 
SopronDrum művészeti vezető-
je Horváth Kornél Kossuth-díjas 
ütőhangszeres művész, aki a 
műfaj legnagyobb egyéniségeit 
hívta egy nagy találkozóra, és ők 
igent is mondtak erre.

Sopronba érkezett She-e Wu 
marimbaművész, Aaron Spears, 

Chris Deviney, Rolando Mora-
les-Matos, Billy Cobham, külön-
leges produkciókkal készült a 
hazai színeket képviselő tHUN-
der Duo a Sopron Balettel, és 
igazi kubai hangulatú dzsessz-
bulit tartott Richard Bona & 
Mandekan Cubano Group. 
A programsorozat nagy durra-
nása Richard Bonának, a műfaj 
egyik kedvelt világsztárjának 
és zenekarának szórakoztató, 
táncos, fergeteges estés pro-
dukciója volt.

– A  fesztivál legfőbb célja 
az, hogy mindenki érezhes-
se, mennyire sokszínű is az 

ütőhangszeres kultúra, és mi-
lyen energiákat képes sugározni 
világsztárok közreműködésével 

az egyik legősibb műfaj, amely 
egyidős az emberiséggel – 
mondta el Horváth Kornél.

Crazy Daisy Jug Band is fellépett a programsorozaton FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Június 22–24. között tartják meg a XVI. Soproni Horvát Na-
pokat. A rendezvény pénteken 9 órakor a volt Vármegye-
házán konferenciával kezdődik. A téma: a magyar–horvát 
kiegyezés 150. évfordulója. A napot a Levanda étteremben 
tamburás est zárja.
Szombaton 17 órakor a Rejpál-házban mutatják be a Regi-
onális tanulmányok X. kötetét. A Liszt-központban a zenés 
gála este fél nyolckor kezdődik.
A Szent Mihály-templomban a horvát nyelvű misét vasár-
nap 16 órakor tartják meg. A Fő téren 18 órakor kezdődik 
a horvát szabadtéri népzenei és néptáncos est.

Horvát napok

Horváth Kornél, a SopronDrum művészeti vezetője
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Amikor Ausztriában valamilyen ün-
nepnap van, akkor Sopronban meg-
áll az élet, az utak bedugulnak, szinte lehetetlen köz-
lekedni. Ilyenkor látni csak, hogy milyen sokan ingáz-
nak (dolgozni) a határ túlsó oldalára, közelebb vagy 
távolabb. A városban már évek óta tart „a mennyien 
is vagyunk” játék, de eddig senki sem tudott pontos 
(?) vagy megközelítő választ adni. Különböző becs-
lések hangzanak el, röpködnek a számok 60 ezer-
től 120 ezerig. Tény, sokan vagyunk, a csendes, nyu-

godt „kisváros” képe 
már a múlté. A munka-
erőhiány Sopronban is 
kézzel fogható. Sorol-
ni lehetne az ágazato-
kat, ahová tárt karokkal 
várják a dolgozókat, de 
lassan így lesz ez az or-
szág távolabbi területe-
in is. Sokan már kon-
gatják a vészharangot, 
és sötét jövőt vizionál-
nak. Valóban ennyire 
rossz a helyzet? Nos, a 
számok nem ezt mu-

tatják, de tény, a határok közelében élők minden kor-
ban kihasználták a szomszédok által kínált esetlege-
sen jobb feltételeket. Ez így lesz a jövőben is. Ezen 
alapvetően csak az segíthet, ha mondjuk – a mi ese-
tünkben – a hazai bérezés eléri vagy megközelíti az 
osztrák vagy brit béreket. És ez nem egy reményte-
len vágyakozás, még akkor sem, ha erre azért még 
várni kell (jó) néhány évet. A hivatalos statisztikák sze-
rint mintegy 70–80 ezerre tehető azoknak a száma, 
akik naponta kelnek útra Ausztriába, s este visszatér-
nek magyarországi otthonaikba. Arról nincs kimuta-
tás, hogy közülük mennyien lépik át a határt Sopron 
térségében, de minden bizonnyal több tízezren. Ők 
azok, akik aztán késő délután araszolgatnak az elke-
rülőúton, vagy osztrák ünnepnapokon felduzzaszt-
ják a város forgalmát. Minket tehát többszörösen is 
hátrányosan érint az ingázás. Mert például gondol-
junk csak arra, hogy szomszédunknál adóznak, so-
kan ott is költenek, de a szolgáltatásokat itthon ve-
szik igénybe. 
No, de térjünk vissza a számokhoz! Az uniós statisz-
tikai hivatal adatai szerint 325 ezer honfitársunk dol-
gozik valamelyik uniós országban (köztük vannak a 
már említett Ausztriába ingázók is, és a Brit-szige-
teken dolgozó nagyjából 100 ezer honfitársunk). Ez 
összességében a magyar munkavállalók 5,2 száza-
léka, tehát egyáltalán nem állja meg a helyét, hogy 
„kivándorló” ország vagyunk. Összehasonlítva: a 28 
uniós ország közül a tizenharmadikok vagyunk, a 
nem nyugat-európai országokat nézve pedig a ne-
gyedik helyen állunk. Persze az lenne a tökéletes, ha 
mindenki itthon találná meg a boldogulást, de ezt az 
idilli állapotot nemcsak mi, de egyetlen ország sem 
éri el. Az viszont biztató, hogy az elmúlt évben csök-
kent – tízezerrel – a külföldön munkát vállalók szá-
ma, s remélhetően ez a folyamat nem áll meg, kö-
szönhetően az emelkedő béreknek és juttatásoknak, 
a javuló munkakörülményeknek, s a családok szá-
márára különösen fontos biztonságnak.

„Az lenne a tökéletes, 
ha mindenki itthon 
találná meg a boldo-
gulást, de ezt az idilli 
állapotot nemcsak mi, 
de egyetlen ország 
sem éri el. Az viszont 
biztató, hogy az elmúlt 
évben csökkent – tíz-
ezerrel – a külföl-
dön munkát vállalók 
száma.”

Horváth Ferenc jegyzete

Kivándorló 
ország?

A Vendéglátós Szakképzésért Alapítványt 
(9400 Sopron, Ferenczy J. u. 3.) a bíróság az 
50.057/1998/9. számú végzésével közhasznú 
szervezetként nyilvántartásba vette 1998. má-
jus 27-én.
 Az alapítvány közhasznú tevékenysége a 

Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi,  
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiu-
ma tanulóinak támogatása, a képzés fel té-
te leinek javítása, a bel- és külföldi kapcso-
latok ápolása.
 Munkaviszonyban vagy szerződéses jogvi-

szonyban foglalkoztatott személy nem volt 
az Alapítványnál. Az Alapítvány vállalkozá-
si tevékenységet nem folytatott.
 Az Alapítvány 2017. évi közhasznú tevé-

kenysége:

Nyitó tőke 3 562 636 Ft
Összes bevétel 359 493 Ft
Összes kiadás 478 198 Ft
Veszteség 118 705 Ft
Tőketartalék 3 443 931 Ft

A Vendéglátós
Szakképzésért 

Alapítvány
közhasznú jelentése

Iváncsics Zoltáné a legjobb hazai kékfrankos

Soproni aranyérmek
HORVÁTH FERENC

Négy soproni pincészet is aranyérmet vehe-
tett át a közelmúltban megrendezett szek-
szárdi nemzetközi kékfrankos borversenyen. 
A magyar pincészetek „versenyét” Iváncsics 
Zoltán nyerte, mert 2015-ös Soproni Kék-
frankosa érte el a legmagasabb pontszámot. 

A világban egyre népszerűbb 
a szekszárdi nemzetközi kék-
frankosverseny. Az idei megmé-
rettetésre 201 minta érkezett 
osztrák, német, cseh, szlovák, 
horvát és román borvidékekről, 
de zsűri értékelt kékfrankost az 
Egyesült Államokból és Olasz-
országból is. A 100 pontos rend-
szerű bírálat végeredménye-
ként három burgenlandi pin-
cészet kapott nagyaranyérmet. 

Kitűnően szerepeltek a soproni 
borok is, mert négy pincészet 
érdemelt aranyérmet. A hazai 
termelők „versenyét” Iván-
csics Zoltán nyerte, a 2015-ös 
szüretelésű Soproni Kékfran-
kosa 92,4 pontot ért el. Ilyen 
magas pontszámot egyetlen 
más hazai pincészet bora sem 
kapott. (A 100 pontos rendszer-
ben nagyaranyérem jár a 94 
feletti pontszámért, aranyérem 

a 87–94, ezüstérem pedig a 
76–87 közötti pontért.) Iván-
csics Zoltán egy másik arany-
érmet is a vitrinjébe tehet, mert 
az ugyancsak 2015-ös Soproni 
Quartett Cuvée-je 87,6 pontot 
kapott. A  Bruckner Borászat 
2016-os évjáratú Soproni Kék-
frankos Nuance bora (amely 
már két alkalommal volt Sop-
ron város kékfrankosa) szintén 

aranyérmet ért, köszönhetően 
a 87,6 pontszámának. A Tasch-
ner Bor- és Pezsgőház is reme-
kelt, hiszen a 2016-os Kékfran-
kos Classic 87,8 pontot kapott. 
Egy újabb arany Sopronnak, de 
még nincs vége, mert a Lövér 
Pince is kiérdemelt egyet Sop-
roni Kékfrankosáért (87,8 
pont), amelyet a balfi dűlőben 
szüreteltek. 

Mindent összevetve a soproniak büszkék lehetnek bo-
rászaikra, de azon érdemes elgondolkodni, hogy ezúttal 
nem jutott nagyarany a hazai pincészeteknek. Még ak-
kor is, ha Iváncsics Zoltáné lett a legjobb itthoni kékfran-
kos, és hogy valóban csak kis különbség választotta el 94 
ponttól. A különböző versenyek eredményei – nem csu-
pán a szekszárdi – azonban azt bizonyítják, hogy a Sop-
roni borvidék ott van a magyarországi élmezőnyben, és 
nem sok választja el az igazi nagy nemzetközi sikertől sem.

Patikanap szűrésekkel

PLUZSIK TAMÁS

A Magyar Gyógyszerészeti 
Kamara országos kezdemé-
nyezéséhez kapcsolódva idén 
immáron tizenötödik alkalom-
mal rendezték meg a soproni 
gyógyszerészek a patikanapot, 
amikor ingyenes szűrésekkel 
és tanácsadásokkal várták az 

érdeklődőket, az egészségi álla-
potukra kíváncsi soproniakat.

– A patikanapokon rendsze-
resen van egy kiemelt, központi 
téma, mely idén a felső légúti 
megbetegedések, ezen belül pe-
dig, hogy a háziorvosok mellett 
mi, gyógyszerészek milyen sze-
repet játszunk ezen betegségek 
megelőzésében és kezelésében 

– fogalmazott dr. Kárpátiné dr. 
Gangl Teréz, az Arany Kígyó 
Gyógyszertár vezetője. 

A Magyar utcai patikában 
ezen a napon többféle ingye-
nes vizsgálatot és szűrést tar-
tottak, így például a vérnyo-
másmérés és a vércukorin-
dex-meghatározás mellett 
végeztek hallásvizsgálatot és 

egy speciális berendezéssel me-
lanoma-szűrést is.

A patikanapot jótékonysági 
koncert zárta, melynek bevé-
telét a Patikamúzeum javára 
ajánlották fel a szervezők, konk-
rétan egy 1690-ben Bécsúj-
helyen nyomtatott a gyógy-
szerészi jogról írott könyv 
restaurálására.

Vérnyomásmérés a Magyar utcai patikában FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Múzeumok „gazdag” éjszakája
Június 23-án éjjel 
kitárják a kapuikat a 
múzeumok – Sop-
ronban is több intéz-
mény csatlakozott a 
múzeumok éjszakája 
programsorozathoz. 

Idén is rengeteg izgalmas és 
interaktív programot kínál a 
múzeumok éjszakáján a Sop-
roni Múzeum. Újdonság-
ként egy 500 forintos karsza-
lag megváltásával lehet részt 
venni a rendezvényeken, a kar-
szalag mind az öt múzeumi 
helyszínre, valamennyi prog-
ramra érvényes.

A Macskakő gyermekmúze-
umban ünneplésre is várják 
a látogatókat, 18 órakor tart-
ják Az év kiállítása 2018 tábla-
avatót. Később itt a Kerekítő 

gyerekkoncertjét is meghall-
gathatják, amelyet Szabó-Bel-
lán Tímea színesít éneké-
vel, valamint Gyulai Melinda 
hegedűjátékával.

A múzeum jövője iránt ér-
deklődők részt vehetnek dr. 
Tóth Imre múzeumigazgató 
Kapuzárási pánik címmel futó 
18.30-as sétáján, melyben kide-
rül, milyen változások elé néz 
az intézmény a múzeumne-
gyed munkálatai során. Ez bo-
szorkányság? Dr. Németh Ildikó 
történész rendhagyó előadása 
18.30-kor a várfalkertben kez-
dődik, melynek különlegessége, 
hogy az Ars Historica Társulat 
tagjai egy 17. századi boszor-
kányper résztvevőiként színe-
sítik a hiteles történetet. Az est 
másik fénypontjának Bolodár 
Zoltán fotó-adattáros közked-
velt RETRO-Sopron produkciója 

ígérkezik. A múzeumok éjsza-
káján Teca néni rendhagyó tár-
latvezetést tart a Storno-gyűjte-
ményben, a Fabricius-ház Bor-
labirintus című rendezvényén 
a látogatók egy térkép alapján 
fedezhetik fel a házat és talál-
hatják meg az elrejtett borokat, 
a Tűztoronyból éjfélig pillant-
hatnak le a nyüzsgő belvárosra 
az érdeklődők, de idén új hely-
színként a Bécsi utcai Pék-ház-
ba is szerveznek programokat. 
További információk a soproni-
muzeum.hu oldalon.

A Soproni Evangélikus Múze-
um állandó kiállítása Magyaror-
szág legrégebbi Luther-portréjá-
val és más ritkaságokkal 18–22 
óra között várja a látogatókat. Az 
este folyamán többek között dr. 
Krisch András gyűjteményveze-
tő tart előadást a poncihterek 
kenyeréről, a pékek boráról. De 

lesz a gyerekek számára barká-
csolási lehetőség is.

A Forum Scarbantiae is meg-
nyitja a kapuit, 18 órától láto-
gatható a régészeti kiállítás, 21 
órakor a Sonitus Scarbantiae 
nőikar mutat be 20 perces mű-
sort, 22.30-kor pedig Gömöri Já-
nos tart vetítettképes előadást 
a Soproni-hegység régészeti 
lelőhelyeiről. 

A múzeumok éjszakáján a 
Huszármúzeum 18–22 óráig 
várja a látogatókat az Orsolya 
téren, a Lábasházban. 

A Rejtélyek Háza 14–22 óra kö-
zött áll rendelkezésére azoknak, 
akik egy kis izgalomra is vágynak. 
A nagyjából kétórás program ma-
gában foglal egy 2–2,5 kilométer 
hosszú sétát a város legszebb 
pontjain át. A rendezvényről bő-
vebb ismertető a Rejtélyek Háza 
Facebook oldalán olvashatók.

RÖVIDEN

Virágos Sopronért
Kalocsai Tamás adven-
tista lelkipásztor „Bibliai 
próféciák napjaink kör-
nyezeti kihívásairól”, il-
letve Hárs Olivér faipa-
ri mérnök „A Föld sebe-
it begyógyítsuk” címmel 
tart előadást június 20-
án, szerdán 17 órától 
a Ligneum Látogató-
központban.

Nyaralni, magyar!
Horváth-Szováti György 
előadása az ipari turiz-
musról és ökológiai kö-
vetkezményeiről június 
20-án, szerdán 18.30-kor 
lesz a pedagógusok mű-
velődési házában.

›
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Fertő-part: Az élmények otthonává válik a magyar oldal nyáron és télen egyaránt

Egyedülálló attrakció lesz
HORVÁTH FERENC

A Fertő-parti fejlesz-
tések első ütemé-
nek tervismertetőjét 
és bemutatóját tar-
tották meg az elmúlt 
hétvégén a Hotel 
Sopronban. Elhang-
zott, a munkaterü-
letet az idén ősszel 
adják át a kivitelezők-
nek. A program befe-
jezése 2020-ra vár-
ható, a második ütem 
2021-re készül el.

A Sopron–Fertő Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség mutatta 
be az érintetteknek – például a 
Fertő-parti települések pol-
gármestereinek, a különböző 
civil és szakmai szervezetek 
képviselőinek – a fejlesztések 
első ütemét. 

Az eseményt követő sajtótá-
jékoztatón Kárpáti Béla, a zrt. 
vezérigazgatója elmondta, cél-
juk a szakmai egyeztetés volt, és 
hogy valós információkkal szol-
gáljanak az érdekelteknek és a 
közvéleménynek, mert a prog-
ram bonyolult jogi és környeze-
ti körülmények között valósul 
meg. Ismert, hogy a kormány 
30 milliárd forintot biztosít a 
Fertő-part fejlesztésére, amely 
két ütemben valósul meg. Mint 

elhangzott, az első ütemben új 
strand, látogatóközpont, sport-
pályák, kemping, vitorláskikötő 
és horgászkikötő épül, ez utóbbi 
500 férőhellyel. 

Dr. Gajda Tibor, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség vezérigaz-
gató-helyettese kiemelte, a fej-
lesztés célja egy modern, csa-
ládbarát turisztikai centrum 
létrehozása, amely mágnes 
hatású vonzerejével, komplex 
szolgáltatásaival és kimagasló 
minőségével egyedülálló lesz a 
turisztikai régióban. Szemben 
például az osztrák Fertő-parti 

lehetőségekkel – amelyek zö-
mében csak a nyári hónapok-
ra korlátozódnak –, nálunk 
négy évszakos lesz a kíná-
lat, az ehhez járó szolgáltatá-
sokkal, különböző minőségű 
szálláslehetőségekkel.

Tima Zoltán építész azt hang-
súlyozta, hogy hosszú távon is 
fenntartható komplexumot ter-
veztek. A munkák során kiemel-
ten vették figyelembe például a 
környezeti szempontokat, a mi-
nimális vízfogyasztást (többszö-
rös vízforgató berendezések se-
gítségével) és az energiaellátást.

Zöld Sopron

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI
határozatlan idejű köztisztviselői  állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent: 
• energetikai mérnök szakképzettség vagy villamosmérnöki szakképzettség,
• közigazgatási gyakorlat

A munkakör fő tartalma: 
• beruházások lebonyolítása,
• közvilágítási, energetikai feladatok megvalósítása,
• a gáz-, villamosenergia-, távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabály-/

díjtarifa-változások figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések megtétele,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok

a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat 

a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara megbízott osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2018. július 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről 
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat 
benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

KÖZÚTKEZELŐI 
határozatlan idejű köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent: 
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A munkakör fő tartalma: 
• útfelbontások engedélyezése, egyeztetése,
• tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez,
• közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz,
• útvonalengedélyek kiadása,
• közutak lezárásának engedélyezése,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat 

a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara megbízott osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Közútkezelői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2018. július 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről 
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat 
benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

A tervek szerint a beruházás első üteme 2020-ra, a második 2021-re készül el

FOTÓK: LÁTVÁNYTERVEK
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Fel a hatodikra: Tizenegy novella tizenegy nyomdai íven

Zentai László új kötete
PLUZSIK TAMÁS

Zentai László: Fel a hatodikra című novellás-
kötetének a bemutatója volt a Pannonia Hotel 
Európa-termében.

A soproni születésű, jelenleg 
Szilasligeten élő szerzőnek ez 
a második szépprózai kötete, 
mely lényegében szerves foly-
tatása a Mikor jön az öreg? című, 
tavaly megjelent novelláskö-
tetnek. Kivetett sorsú emberek 
életének hangsúlyos epizódjait 
tárja olvasói elé Zentai László. 
Mint a fülszövegben is olvas-
ható: az író a humánum szoli-
daritására intő esetek, realitás-
ból építkező tanulságok, betel-
jesületlen szerelmek, fegyelmet 
érlelő témák társaságát kínálja 
olvasóinak.

– A  humanitás akkor is ér-
ződik Zentai László írásaiban, 
amikor a harmonikusnak in-
dult élet utak kisiklásairól be-
szél. A mi vezetett ide?, a mi-
ért kellett éppen így történnie? 

kérdések munkálkodnak mind-
abban, amit történeteiben fel-
mutat, vagy inkább átéreztet az 
olvasóval. Szinte kivétel nélkül a 
vele vagy a környezetében elő-
fordult hétköznapi események-
re építi írásait – fogalmazott Zsi-
rai László, az Ünnepi Könyvhét-
re megjelent kötet szerkesztője, 
a régi barát, akivel több mint fél 
évszázaddal ezelőtt együtt in-
dult a pályájuk a Soproni Fiata-
lok Művészeti Kollégiumában. 

A könyvbemutatón, melynek 
házigazdája Schey Andrásné 
volt, részleteket olvasott fel a kö-
tetből Ács Tamás és Molnár Ani-
kó, a Soproni Petőfi Színház mű-
vésze, valamint közreműködött 
T. Horváth József előadóművész, 
Jacsó Erika fuvolaművész és 
Horváth Ábel zongoraművész.

Becht Rezsőre 
emlékeztek
– A 20. századi Sopron legjelen-
tősebb szépírója volt, lokálpat-
rióta – európai fokon. Élete a 
műveltség, a tisztesség, a jóakarat 
megtestesülése volt. Életműve 
a Civitas Fidelissima örök büsz-
kesége – fogalmazott emlékező 
beszédében dr. Sarkady Sándor 
azon a bensőséges ünnepségen, 
melyet Becht Rezső (1893–1976) 
születésének 125. évfordulója 
alkalmából szervezett meg egy-
kori lakóházának közössége. 

A megemlékezésen Hanzséros 
Ágnes tolmácsolásában részle-
tek hangzottak el Sopron Hűség- 
és Pro Urbe-díjas írójának Bűvös 
henger című önéletrajzi írásából. 
Az Udvarnoki utca 2. szám alatti 
ház falán lévő emléktáblánál a 
lakóközösség nevében Bőszéné 
Kenesei Irén, Sopron város 
önkormányzata nevében pedig 
Sass László, az oktatási és kultu-
rális bizottság elnöke helyezte el 
az emlékezés koszorúját.

Kultúra, művészetek

Sopron FolkFest
2018. 06. 22–23–24.

Fesztiválprogram
Néptáncfesztivál
SOKSZÍNŰ KULTURÁLIS KAVALKÁD
néptánc, népzene,
világzene, jazz és
tánczene a
MINŐSÉG jegyében!
Helyszínek:
FESZTIVÁLSZÍNPAD – Fő tér
PÓDIUMSZÍNPAD – Várkerület 
JÁTÉKSAROK, VÁSÁRTÉR – Várkerület 
FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ ÉS BARLANGSZÍNHÁZ: Nyári Tánc virágporban

FESZTIVÁLSZÍNPAD (Fő tér)
2018. június 22. (péntek)
17.00 Fesztivál Fúvószenekar
18.00 Megnyitó
18.15  NÉPTÁNCGÁLA 
21.00 BARRIO LATINO (salsazenekar)
2018. június 23. (szombat)
16.00  Apnoé – Kincskereső kisködmön 

gyermekműsor
18.00 NÉPTÁNCGÁLA 
21.00 BESH O DROM
2018. június 24. (vasárnap)
16.00 Drazsé zenekar – gyermekműsor
17.00 NÉPTÁNCGÁLA 
18.00 Soproni Horvát Napok műsora

PÓDIUMSZÍNPAD (Várkerület)
2018. június 22. (péntek) 
17.00  BEMUTATKOZÓ NÉPTÁNCMŰSOR 
18.00 Present Day
20.00 Four Corners
2018. június 23. (szombat)
13.00 Greznár zenekar
15.00.  GYERMEKNÉPTÁNCCSOPORTOK BEMUTATÓJA 
17.00 Boka Előadás – Lúdas Matyi
18.00 Flare Beas Autentikus Cigányzene Devecserből
20.00 Q-Jazz
2018. június 24. (vasárnap)
15.00 FACSARD MEG! – NÉPTÁNCSZÓLISTÁK MŰSORA 
16.00 Kanizsa Csillagai
18.00 Szénási Group

Kirakodóvásár, gasztro, kézművesek – foglalkoztatók, Szélkakas Játszótér

A több mint két évtizedes múlttal rendelkező Soproni Néptáncfesztivál 2018-ban is színvonalas néptánc- produkciókkal, népzenei és 
világzenei koncertekkel várja a nézőket. Mindezek mellett nagy érdeklődésre számot adó kiegészítő programok várják a közönséget Sopron 
Belvárosában több helyszínen! (A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  Szervező: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)

RÉSZTVEVŐK:
MEGHÍVOTT VENDÉGEK:
• Maros Művészegyüttes (Marosvásárhely)
• Zalai Táncegyüttes (Zalaegerszeg)
• Zalai Csüntök (Zalaegerszeg)
• Csobolyó Néptáncegyüttes (Győrújbarát)
• Regös Táncegyüttes (Győr) 
•  Testvériség Néptáncegyüttes

HÁZIGAZDA:
• Sopron Táncegyüttes (Sopron) 
• Pendelyes Táncegyüttes (Sopron) 
•  Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és

AMI néptánccsoportjai
•  Kacagány-Senior Táncegyüttes
•  Fajkusz Banda, Lövői zenekar, Figurás Banda

Zentai László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Holt szög a Toronyban
PLUZSIK TAMÁS

Holt szög címmel Szabó Zsu-
zsanna soproni fotóművésznek 
nyílt kiállítása a Szent György 
utcai Torony Galériában.

– Sok évvel ezelőtt egy fiatal 
nő, aki tágasságot, kötöttségek-
től való szabadulást keresett, ki-
ment a világba: Zambia, India, a 
világ számos tája volt éveken át 
otthona. A világban járva ösztö-
nösen, terv nélkül, kötetlenül és 
szabadon élt – ez az ösztönösség 
vezette őt akkor is, amikor len-
csevégre kapott valamit, amit 
most nekünk is meg akar mu-
tatni – mutatta be megnyitójá-
ban életpályája mellett magát a 
fotóművészt is Alpárné dr. Szála 
Erzsébet művelődéstörténész.

A jelenleg Berlinben élő fo-
tóművész analóg techniká-
val készült monochrom fo-
tói különleges látásvilágról 

tanúskodnak – legyen szó tán-
coló lányról, egy rács mögé be-
zárt, szabadságszerető farkas-
ról vagy az ég szabad vándorá-
ról, a madárról. Mint ahogy a 

megnyitóban is elhangzott: ta-
lán az alkotó lelkének feszültsé-
gei, belső háborgása, félelmei, 
szorongásai jelennek meg a fel-
vételeken – vagy mégsem…? 

Egy töretlen ívű életpálya
PLUZSIK TAMÁS

Magyarné Derszib Eti 
festőművésznek nyílt 
jubileumi kiállítása a 
Várkerület Galériában.

– Ünnepelni jöttünk, ünnepelni, 
hogy egy órára kilépjünk a szoká-
sos változékony és instabil idő-
ből, az emberi létezés zajából és 
felületességéből, megéljük az 
örök jelent az idén hetvenéves 
Magyarné Derszib Eti festményei 
között. Ünnepeljük a festőmű-
vésznőt és emlékezzünk arra a 

kislányra, aki tízévesen kezdett 
nagy buzgalommal rajzolni, 
emlékezzünk az édesanyára, a 
„Mamára”, aki tizenhárom éves 
lányát elvezette Mende Gusz-
távhoz, hogy festészetre tanítsa 
– tudtuk meg a tárlatmegnyitó 
bevezetőjéből, hogy valójában 
miért is jubileumi az annak ide-
jén a Cziffra Alapítvány ösztön-
díját is elnyerő művésznő zsú-
folt ház előtt megnyíló kiállítása.

– Derszib Eti hűséges, elveit 
fel nem adó művész, akinek pá-
lyája egyenes, töretlen ívű, egy 
tudatosan és következetesen, 

nagy belső fegyelemmel végig-
vitt életút, mely telve volt ne-
hézséggel, küzdelemmel, aka-
dályokkal, de Eti életszeretete, 
életformája, humora és elhiva-
tottságból eredő tett- és mun-
kavágya ezeket mind legyőzte 
– foglalta össze a kiállító mű-
vész életpályáját és művészi 
ars poeticáját Magassy Lajos 
művészettörténész. 

A tárlaton a jubiláló művész-
nő két tanítványának, Győrffy 
Gabriellának és Fülöpné Farkas 
Gyöngyinek is megtekinthető 
egy-egy alkotása.

Szabó Zsuzsanna fotóművész FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Újra játékra invitálja közönségét a soproni Kórus Spontá-
nusz. A IV. Avizó Karvezetőkurzus zárókoncertje június 24-
én, vasárnap 15 órakor lesz a soproni református templom-
ban. A hallgatóság előre kiosztott értékelőlapon fejezheti 
ki véleményét az elhangzott művek előadásáról és a kórus 
és karnagy összhangjáról. A szavazók között ajándékokat 
sorsolnak ki. – Kellő önismeret, magabiztosság és szakmai 

felkészültség kell ahhoz, hogy az ember a lehető legjobb 
teljesítményt hozza ki magából. Ehhez próbálunk segítsé-
get nyújtani a hozzánk érkező karnagyoknak  – mondta Ko-
csis-Holper Zoltán, a Kórus Spontánusz karvezetője. – Kü-
lönböző nehézségű és szintű darabokon keresztül próbál-
hatják ki tudásukat, fejleszthetik eszköztárukat. Éppen ezért 
a koncertműsor igazi változatosságot ígér.

Kurzuszáró koncert szavazással

Bőszéné Kenesei Irén koszorúzás közben
SZÖVEG ÉS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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LELÁTÓ

Tenisz
Június 22–24., péntek–vasárnap, 15 óra, 
Lőver Teniszcentrum
Lőver Teniszcentrum Kupa

Jóga
Június 23., szombat 8.45, Erzsébet-kert
4. Nemzetközi Jóganap

Labdarúgás
Június 23., szombat 9 óra, 
Halász Miklós Sporttelep
SÜH kispályás labdarúgótorna

Vitorlázás
Június 23., szombat 9 óra, Fertő tó
Esterházy Regatta

›

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Körülbelül 500-an 
vettek részt a hétvégi 
Sopron trail terepfu-
tóversenyen és túrán. 
A rendezvényt negye-
dik alkalommal szer-
vezték meg – a rajt 
és a cél Brennberg-
bányán volt, de a 
sportolók bejárták a 
Soproni-hegység leg-
szebb és legvadregé-
nyesebb részeit is.  

Több száz gyerek és felnőtt 
gyülekezett szombaton reg-
gel Brennbergbánya Fő terén, 
innen rajtoltak el a 2018-as 
Sopron trail résztvevői. A futó 
gyerekek 500 és 1500 méteres, 
a felnőttek és a túrázók 5,9 és 
10,7, valamint 25,9 kilométeres 
pályán indulhattak. 

– Az egész úgy indult, hogy el-
végeztem egy tájfutó versenybí-
rói képzést, így az egyesületben 
felkértek, hogy szervezzek egy 
versenyt – mesélte Takács Tibor 
főszervező. – Úgy gondoltam, 
hogy a tájfutóverseny megszer-
vezéséhez még nincs elég tapasz-
talatom, ezért inkább nekilát-
tam egy terepfutó versenynek. 
Szerencsém volt, mert akiknek 
elmeséltem az ötletemet, azok 
támogattak, illetve már ők is 

régóta gondolkodtak terepfutó-
verseny megszervezésén, így ha-
mar összejött az a 8-10 fős mag, 
akik évről-évre részt vesznek a 
Sopron trail rendezésében. 

Természetesen a főszervezők 
mellett rengeteg segítőre, ön-
kéntesre is szükség van, idén 
közel 60 ember vett részt a ren-
dezvény lebonyolításában, de a 
verseny rendezői közé tartozik 
Sopron Város Polgármesteri Hi-
vatal Sportfelügyeleti Csoportja, 
a SMAFC Tájfutó Szakosztálya, 
illetve a Sopron Trail közösség. 
A  rendezvény fővédnöke dr. 

Simon István alpolgármester, 
védnöke Táp Lászlóné, a részön-
kormányzat elnöke. 

Az idei évben az eddigieknél 
nagyobb figyelmet kaptak a 
túrázók, illetve a fiatalok. Fon-
tos célja volt a szervezőknek az 
ifjúság megszólítása, kimozdí-
tása a négy fal közül. A  futás 
és túrázás mellett a tájfutó la-
birintusban bárki kipróbálhat-
ta, hogy hogyan tud térképpel 
tájékozódni, a védőnők pedig 
megmérték a hozzájuk fordulók 
vérnyomását, vércukorszintjét, 
testzsírszázalékát. 

– Remélem, hogy idén is 
mindenki jó élményekkel tért 
haza – folytatta Takács Tibor. 
– A pályánk a Soproni-hegység 
legszebb részén halad, a 10,7 ki-
lométeres kört már a hétköz-
napokon is használják a futók, 
túrázók, ezért a távlati céljaink 
között szerepel ennek a kijelölé-
se. Még a támogatókat kell meg-
találni, illetve az engedélyeket 
beszerezni. Emellett szeretnénk 
a közeljövőben (a már megszo-
kottak mellett) egy ultratávot 
(42 kilométernél hosszabb) is 
indítani a versenyen.

Nagy siker volt az Icebug Sopron Trail futóverseny és túra

Vadregényes tájakon 
Oviolimpia 

Ragyogó napsütés várta a városi 
stadionban a 2018-as soproni 
oviolimpiára érkező lurkókat. 
Összesen 19 óvoda több mint 
200 gyermekkel vett részt a 
különböző versenyszámokat 
felsorakoztató eseményen, 
ahol a feladatok mellett renge-
teg élmény is várta a kicsiket. 

Az eseményen Csiszár Sza-
bolcs városi sportfelügyelő kö-
szöntötte a résztvevőket. A dí-
játadáson az összes résztvevő 

óvoda egy oklevelet, illetve 
személyes gratulációt kapott a 
szervezőktől és a hagyományok 
szerinti ajándék pólókat és cso-
koládét is kiosztottak.

Bár az oviolimpia nem kifeje-
zetten a versenyről szól, hanem a 
részvételről és a sport népszerű-
sítéséről, a képzeletbeli dobogó-
ra az alábbi három csapat állha-
tott fel: a Kőszegi úti tagóvoda, a 
Bánfalvi Óvoda és a SOE Lewinsz-
ky Anna Gyakorló Óvoda.

Sport

A Soproni Torna Club Aerobik Szakosztályának versenyzői is részt vettek 
a Nyíradonyban megrendezett aerobik magyar bajnokságon. A Madarász 
Eszter, Varga Flóra, Karner Vanda, Kovács Panna (felvételünkön balról 
jobbra) alkotta felnőtt csapat első helyezést ért el. A Madarász–Varga–
Karner összetételű trió is szépen szerepelt, ők harmadikak lettek. Az 
edzők: Bucsy Gellértné, dr. Kaszás Emőke és Bucsy Gyöngyvér. 

Aerobiksikerek

FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Az úszás napja Sopronban
Városunk is csatlakozott az 
5. Magyar Úszás Napja rendez-
vényeihez: szombaton a Lövér 
Fürdő – Csik Ferenc Uszodában 
úszó és vízilabda bemutatók is 
várták az érdeklődőket. A prog-
ramokat a városi sportfelügye-
let szervezte: bemutatkozott a 
Széchy Tamás Sportiskola Sop-
ron és az Aqarázs Rekreációs 

Sportegyesület, végül pedig a 
Soproni Vízilabda Sport Egyesü-
let ismertette meg az érdeklődő-
ket a vízipóló szépségeivel. A ren-
dezvény ideje alatt ingyenes volt 
a belépés a fedett uszodába. 

– Kiváló alkalom volt a ren-
dezvény arra, hogy népszerűsít-
sük a vizes sportokat  – mond-
ta dr. Simon István Ágoston, az 

Aqarázs Rekreációs Sportegye-
sület elnökhelyettese. – Nagyon 
fontos, hogy minél több kisgyer-
mek tanuljon meg úszni és vál-
jon később rendszeres úszóvá. 
A vízben elvégzett testmozgás 
bizonyítottan komoly regenerá-
ló hatással bír, ez pedig az egész-
ségmegőrzésben, a betegségek 
megelőzésében segíti az úszókat.

A futó gyerekek 500 és 1500 méteres, a felnőttek és a túrázók 5,9 és 10,7, 
valamint 25,9 kilométeres pályán indulhattak az idei Sopron trailen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Huszonöt évvel ezelőtt, 1993-ben jutott fel az NBI-be, a 
Soproni Labdarúgó Club. Erről az alkalomról az elmúlt hét-
végén egy gálamérkőzéssel emlékeztek meg az egykori 
csapattagok és a sportszerető közönség. 

25 éves jubileum
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Izgalmas futa-
m o k ,  h a n -
gos szurkolás, 
kiváló hangu-
lat, egészség-

ügyi tanácsadás – ezek jelle-
mezték a hétvégén rendezett 
sárkányhajó fesztivált és családi 
napot a Fertő tónál. Idén első 
alkalommal már kétnapos volt 

a program, amelyet ez alkalom-
mal a Sopron Városi Szabadidő-
sport Szövetség rendezett. Pén-
teken az iskolák egységei mér-
ték volna össze tudásukat, az 
időjárás azonban közbeszólt: 
futamokat rendeztek, versenyt 
azonban nem, mivel túl erős 
volt a szél a tónál. Szombaton 
aztán a felnőttek bizonyíthat-
tak: a sárkányhajók versenyére 
idén tizennégy csapat nevezett, 

közülük az „Osztag” elnevezésű 
egység tagjai lapátoltak a legy-
gyorsabban, és nyerték meg 
a versenyt.

– Fontos volt számunkra, 
hogy kihasználjuk a Fertő tó 
kínálta lehetőséget a vidám kö-
zösségépítésre – mondta Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügyelő. 
– A hagyományos sárkányhajó 
fesztivált idén családi nappá 
bővítettük, így versenyzők és 

kísérők is tartalmasan tölthet-
ték el a pénteki, vagy a szom-
bati napot a vízitelepen. Ezúton 
is szeretném megköszönni a 
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
segítségét!

A családi nap programjaként 
a gyerekeknek ugrálóvárat állí-
tottak fel, a résztvevők pedig ki-
próbálhatták a strandröplabdát, 
emellett szakorvostól kaphattak 
egészségügyi tanácsokat.

Az idei fesztiválon 14 csapat nevezett a felnőttek versenyére

Sárkányok a vízen

Sport

Június 21. 17.00 – 21.00 / Várkerület, Fő tér
Táncol Sopron: a város művészeti csoportjainak bemutatkozása
SopRondo: körbetáncoljuk a belvárost
Díjtalan!

Június 22-24. / Fő tér, Várkerület
SOPRON FOLKFEST
Bor és néptánc – továbbá népzene, világzene, jazz és
szórakoztató tánczene a minőség jegyében!
Részletes program: www.prokultura.hu
Díjtalan!

Június 22., 23. 20.00 / Fertőrákosi Barlangszínház
Az ExperiDance Production bemutatja
Román Sándor koreográ� áját
NAGYIDAI CIGÁNYOK – tánckomédia
I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft

Június 24. 18.00 / Fertőrákosi Barlangszínház
Maros Művészegyüttes, Sopron Táncegyüttes,
Zalai Néptáncegyüttes
NYÁRI TÁNC VIRÁGPORBAN
Válogatás az autentikus néptánckincs remekeiből és
színpadi néptánc feldolgozásokból
Jegyár: 2.500 Ft

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu
További információ: www.prokultura.hu / www.barlangszinhaz.hu

Szívesen tölti szabad- 
idejét a strandon?

HALÁSZ KATA:
Ilyenkor, nyáron a Tómal-
mon, illetve a Fertő tóban 
szoktam úszni. A sárkány-
hajózás is érdekes lehet. 
Igaz, inkább csak nézném, 
mint beüljek egy hajóba.

NAGY GÁBOR:
Mivel úszni nem tudok, így 
keveset vagyok a vízpartok 
mellett. Helyette hetente 
egyszer kerékpározom; ha 
tehetem, akkor a Fertő tó-
hoz is elmegyek.

HERCZEG IMRE: 
A strandon és az uszodában 
rendszeresen úszom. Van, 
amikor egyedül, de van, 
hogy a családdal közösen. 
Ez egészséges, és fitten is 
tartja az embert.

NAGY DÓRA: 
A Fertő tóhoz és a Szala-
mandra-tóhoz szoktunk ki-
járni a családdal. Ha jó az 
idő, és meleg a víz, akkor 
kisfiammal, Jánossal tér-
dig be is merészkedünk 
a Fertőbe.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Nyílt nap a Fertőn
Idén is sok iskolás ismerkedhe-
tett meg a vízi sportok külön-
leges világával a Fertő tónál: 
június elején már negyedik 
alkalommal rendezték meg 
a Go Boating Day elnevezésű 
programot. A  Magyar Vitor-
lás Szövetség által szervezett 
országos programsorozathoz 
az idei évben is csatlakozott a 
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség és 
a városi sportfelügyelet.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy idén is megszervezhettük 
a Go Boating Day-t a Fertő tavon 

– mondta el Domonkos Szilárd, 
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
elnöke. – Öt iskola csatlakozott 
a felhívásunkhoz, több mint 
150 gyermeket láttunk vendé-
gül a vitorlástelepen. Ez azért is 
fontos számunkra, mert a fiata-
lok megismerkednek az itteni 
sportolási lehetőségekkel, és el-
képzelhető, hogy ezután csatla-
koznak hozzánk. Természetesen 
nagy szeretettel várjuk őket!

A sportvezető hozzátette, a 
sportfelügyelettel közösen meg-
tartott rendezvényen többféle 

programot állítottak össze. Le-
hetett nagyhajóval vitorlázni, 
rendeztek ügyességi vetélke-
dőt az optimist hajóosztályban, 
emellett motorcsónakozás, eve-
zés, sorverseny és elméleti kvíz-
vetélkedő is várta az iskolásokat. 

– Sajnos a szél nem volt ke-
gyes hozzánk, de legalább az 
eső elkerült bennünket. Kora 
délután egy közös ebéddel zár-
tuk a vízi sportok napját, a ren-
dezvény idén is kiváló hangu-
latban telt a Fertő tónál – zárta 
Domonkos Szilárd.

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Go Boating Day-t a Fertő tónál
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

A sárkányhajó fesztivál izgalmas futamokat 
hozott, a családi nap keretében pedig kicsik és nagyok 
is találhattak maguknak programokat FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Évadzáró
Jó hangulatú évadzárót tartott az SC Sop-
ron vezetése a Káposztás utcai stadion 
aulájában. Csiszár Ákos elnök beszédében 
korosztályonként értékelte az elmúlt sze-
zont, megköszönte az edzők erőfeszítéseit, 
a szülők segítőkészségét. Külön kiemelte a 
távozó Németh Zoltán szakmai igazgató 
hasznos munkáját, sok sikert kívánt jövő-
beli feladataihoz – a szakember Pakson foly-
tatja. Az SC Sopron vezetése jelenleg tár-
gyalásokat folytat az új szakmai igazgató 
személyéről.

Felszámolás 
Megszűnik az NB II-ből kiesett labdarúgócsa-
patot működtető Soproni Vasút Futball Kft. 
A hiánypótló határidők lejártak, az MLSZ-hez 
és az önkormányzathoz nem érkezett sem 
adósságmentes igazolás, illetve az NB III-as 
működéshez szükséges fedezet sem, így a 
kft. megmentésére nem maradt semmi esély. 
A felszámolás miatt bajba kerülhet az 1921-ben 
alakult patinás Soproni Vasutas Sport Egylet 
is, mivel a gazdasági társaságnak az SVSE volt 
a 100 százalékos tulajdonosa, így felelősség-
gel tartozik a pénzügyi elszámolást illetően.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre!›

A hét mottója:

„Ne nézd a dolgok 
végső okát, ne kutasd 
a dolgok végső titkát, 

mert ez sötét és 
lesújtó. A kis dolgok 

fénye az, ami az 
életet átmelegíti. 

(...) Ne méregesd az 
életet, hogy tíz vagy 
húsz évvel rövidebb 
vagy hosszabb, ez 

úgyis mindegy ahhoz 
mérve, hogy milyen 
sokáig nem leszel a 

földön – ne igyekezz 
kitörni a körből, 
amelyben élned 

rendeltetett.”

Zilahy Lajos 
magyar író, publicista, 

filmrendező és producer

KÖNYVAJÁNLÓ

Zilahy Lajos: 
Két fogoly

A két háború közötti idő-
szak polgári irodalmának 
legnépszerűbb szerző-
je ebben a regényében 
az első világháborút és 
a hadifogolyéletet fes-
ti széles, olvasmányos 
tablóban. Az utolsó bé-
keév zsúrozó-bálozó vi-
lágában „végzetszerűen” 
egymáshoz sodródó két 
fiatal ember, Takács Pé-
ter és Almády Miett bol-
dogtalanságáról szól a 
történet. Pár hónapos 
boldog házasság után 
kitör a háború, Péter a 
frontra kerül, majd fog-
ságba esik, és Miett hét 
évre egyedül marad. Ő is 
fogoly lesz...

›

355 évvel ezelőtt, 1663. jú-
nius 2-án tűzvész pusztított 
az úgynevezett Hosszú so-
ron, mely akkor a mai Móricz 
Zsigmond utcát, a Széche-
nyi tér déli oldalát és a Rá-
kóczi utcát jelentette.

125 évvel ezelőtt, 1893. jú-
nius 5-én született Sopron-
ban Becht Rezső szépíró. 
A Soproni Szemlében jelen-
tek meg színvonalas mun-
kái. Szülővárosa a Lack-
ner-éremmel, a Pro Urbe 
Sopron kitüntetéssel ismerte 
el szépírói érdemeit, közéle-
ti tevékenységét. Sopronban 
hunyt el 1976. július 6-án. 

100 évvel ezelőtt, 1918. jú-
nius 5-én alakult meg 43 
fővel a Soproni Evangélikus 
Líceumi Diákszövetség, az 
országban a legelső, öregdi-
ákokat összefogó szövetség. 

25 évvel ezelőtt, 1993. jú-
nius 2-án megnyitották a 
Scarbantia Fóruma állandó 
régészeti kiállítást, amelyet 
Gömöri János rendezett, a 
műemléki építész Sedlmayr 
János volt. 

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Apáczai Csere János-díj: 42 évnyi nevelő–oktató munka elismerése

„Nem lettem mumusigazgató”
BERTHA ÁGNES

Kiemelkedő oktatási–nevelési munkájáért és 
pedagógiai életpályája elismeréséül a pedagó-
gusoknak járó legmagasabb szintű kitüntetést, 
Apáczai Csere János-díjat vehetett át Rajnai 
Károly, a soproni Hunyadi János Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskola igazgatója.

– Ha egy vezető díjat kap, az 
elismerés szól a közösségnek 
is, amely mögötte áll: én első-
sorban a tanulóifjúsággal, a 
kollégáimmal és a családom-
mal szeretném megosztani az 
elismerést – fogalmazott Rajnai 
Károly, a Hunyadi-iskola igaz-
gatója. – Három elődöm, taná-
rom nevét szeretném kiemelni, 
akiknek hálás vagyok azért, hogy 
eddig eljutottam: dr. Takács 
Tamásné Ildikó néni nemcsak 
az osztályfőnököm és a kémia–
élővilág–rajz tanárom volt, de 
kicsit az édesanyámat is pótolta. 
Szeretettel emlékszem Mende 
Pista bácsira, valamint dr. Lam-
pért Gyulára, a Líceum igazgató-
jára, aki nagy segítségemre volt 

az evangélikus általános iskola 
elindításában.

Három dolog kell az iskolához: 
épület – lehetőleg a 20–21. szá-
zadi követelményeknek megfe-
lelve –, tanerő vagy „tangyenge” 
– vagyis pedagógusok, akik tud-
nak nevelni–oktatni –, valamint 
kell a tanítvány, hiszen az iskolát 
nem magunkért, hanem a diáko-
kért csináljuk – vallja hosszú év-
tizedes pályafutása mottójaként 
a díjazott, aki úgy érzi, soha nem 
volt „mumusigazgató”.

Rajnai Károly elmondása sze-
rint sosem akart vezető lenni, 
a véletlenek, felkérések, meg-
hívások alakították életpályá-
ját. 1976-ban kezdett el taníta-
ni Újkéren matematikát, fizikát, 

kémiát. Ezt követően került volt 
iskolájába, a kurucdombi intéz-
ménybe, ahol megbízott igaz-
gatója lett egykori direktorának 
és volt tanárainak is. Amikor az 
egyház átvette az intézményt 
(ekkortól ismét Szent István 
Általános Iskola), igazgatóhe-
lyettesként folytatta munkáját. 
A Hunyadiba 1995-ben került, 
egy tanévig még az önkormány-
zati, 1996-tól pedig már az evan-
gélikus egyház fenntartása alatt 
álló intézmény igazgatója lett.

– A  42. tanévemet zárom, 
a 23.-at a Hunyadiban – tette 
hozzá Rajnai Károly. – Amikor 

idekerültem, a hajdani nagyhí-
rű ének-zene tagozat erőteljes 
hanyatlásnak indult, a koráb-
ban ezer fő körüli iskolába alig 
350-en jártak, az érdeklődés pe-
dig inkább az informatika és a 
nyelvoktatás felé fordult. Két 
választásunk volt: vagy kis lét-
számú „elitiskolát” formálunk, 
vagy újabb tagozatok indításá-
val feltornázzuk a létszámunkat 
5–600 főre. Az utóbbit válasz-
tottuk, és az idő igazolta a dön-
tésünket: az idei tanévet 840 di-
ákkal és 116 óvodással zárjuk.

A kitüntetett igazgató elmon-
dása szerint egy pedagógusnak 

az a legnagyobb elismerés, ami-
kor a volt tanítványokkal fel-
nőttként találkozva látja sze-
mükben a szeretetet, hálát. Leg-
nagyobb kudarcként azt éli meg, 
ha nevelésben nem ér/ érnek 
el eredményt, akár a szülőkkel 
együttműködve sem. Úgy lát-
ja, manapság nemcsak a neve-
letlen, de az agresszív gyerekek 
száma is nő; az iskola feladata 
természetesen változatlanul a 
magas színvonalú nevelő–okta-
tó munka, de a nevelés elsősor-
ban a család feladata, a pedagó-
gusok csak a meglévő alapokra 
tudnak építeni.

Soproni fiatalok

Felnőttoktatás a Vas-Villában
2018 szeptemberében a következő képzések indítását 
tervezzük felnőttoktatás keretében, esti tagozatos mun-
karend szerint:

2 éves képzések:
•	Érettségire	felkészítő	szakközépiskola

Jelentkezési feltétel: szakiskolai vagy 
szakmunkásképző-iskolai végzettség + 
szakmunkás-bizonyítvány

•	Hegesztő	
Jelentkezési feltétel: általános iskolai végzettség

•	Villanyszerelő
Jelentkezési feltétel: általános iskolai végzettség

•	Központifűtés-	és	gázhálózatrendszer-szerelő	
Jelentkezési feltétel: általános iskolai végzettség

•	Mechatronikai	technikus
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány

1 éves képzések:
•	Kis-	és	középvállalatok	ügyvezetője	II. 
(angol	nyelv)
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány + 
KER B1 szintű angol nyelvtudás 
(előzetes tudásszintmérés alapján)

•	CNC-gépkezelő
Jelentkezési feltétel: gépi forgácsoló vagy 
esztergályos szakmai bizonyítvány

Valamennyi képzés és az azt lezáró vizsga is ingyenes, a 
beiratkozással tanulói jogviszony jön létre, így diákigazol-
vány is igényelhető. Az arra jogosultak családi pótlékot a 
nappali oktatásban résztvevőkkel azonos módon kapnak.
Az elméleti és a gyakorlati oktatás is az iskolában folyik 
heti 2 alkalommal, 15.00 órától 20.00 óráig.
További információk a www.vasvill.hu 
honlapon találhatók.

Beiratkozás:			2018.	06.	20.	8.00–16.00	 
2018.	06.	30.	9.00–13.00

Sopron Megyei Jogú Város
pályázatot hirdet

szociális helyzet alapján meghirdetett
önkormányzati lakások bérbevételére 

Pályázni lehet:

Sopron, Kossuth Lajos u. 22/A I/9. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére) 1 szoba, főzőfülke, előtér,

 fürdőszoba WC-vel, 30 m²-es összkomfortos lakásra.

Sopron, Kossuth Lajos u. 22/A tt. 17. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére) 1 szoba, főzőfülke, előtér, fürdőszoba WC-vel,

30 m²-es összkomfortos lakásra.

A lakások megtekinthetők
2018. június 25. (hétfő) 10.00–10.30 között

Sopron, Baross u. 22/A I/7. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére) 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC,

37 m²-es komfortos lakásra.

A lakás megtekinthető 2018. június 25. (hétfő) 9.00–9.30 között

Sopron, Várkerület 54–56. II/6.
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó

 foglalkoztatottak részére) 2 szoba, konyha, előszoba, kamra,
WC, fürdő, közlekedő 58 m²-es komfortos lakásra.

A lakás megtekinthető
2018. június 26. (kedd) 10.00–10.30 között

• • • • • • • • • • • • • •
A pályázatok benyújtási határideje:

2018. július 4. (szerda) 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. – kizárólag ügyfélfogadási időben. 
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Apáczai Csere János-díjat pedagógusnap alkalmából 
vehetik át a jelöltek kiemelkedő hatású oktatási–nevelési–
gyógy pedagógiai munkájukért, valamint a pedagógiai gyakor-
latot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységük elisme-
réseként. Rajnai Károlyt a Magyarországi Evangélikus Egyház 
terjesztette fel az elismerésre, amelyet a Pesti Vigadóban vett 
át dr. Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől. 

Óvodai 
sportpályák

Adj esélyt 
könyveidnek!

Multifunkciós sportpálya épült 
a Trefort Téri Óvodában és a 
Hermann Alice Óvodában. Az 
ovifocipálya az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány és Sopron 
önkormányzatának együttmű-
ködésében valósult meg.

A sportpálya megépítésével 
egy időben az óvónők részt vet-
tek egy a továbbképzésen is, így 
az óvodákban a gyerekek szak-
szerű felügyelet mellett sportol-
hatnak. Az oktatás kiterjedt a lá-
tássérült és mozgáskorlátozott 
gyermekek nevelésére is. 

Az önkormányzat a sportpá-
lyák kialakításához a költségek 
30 százalékát, vagyis 4–4 millió 
forintot biztosított.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára 
könyvcsereberét hirdet június 
15-én, pénteken 10–18 óra 
között. Várnak minden kinőtt, 
megunt, elolvasott, el nem 
olvasott könyvet, amelyek csak 
porosodnak a gyerekek polcain. 
Mindenki annyi könyvet vihet 
haza, amennyit behoz. Hiá-
nyos, sérült, szennyezett köny-
vet nem fogadnak el.

23. tanévét zárja Rajnai Károly a Hunyadi-iskolában, képünkön kollégái körében 
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JÓ HÍREK 
ELSŐ KÉZBŐL

Nyilván ennek a cikkecs-
kének nem lesz olyan nagy 
visszhangja, mint amikor 
azt írtam magamról, hogy 
„akasztják a hóhért”, de... 
Ígértem, így most élek is a 
lehetőséggel, hogy első kéz-
ből számoljak be epeműté-
temmel kapcsolatos kór-
házi élményemről és ta-
pasztalásomról. Elkeserítő 
leszek, ha valami szörnyű-
séges helyzetről várja je-
lentésem, mert semmi ilyen 
drámai hatás nem ért. „Per-
sze, mert orvosdoktorra fi-
gyeltek ám nagyon” klasszi-
kus magyarázat sem tart-

ható, hiszen a négyágyas 
szoba másik három kény-
szerű lakója (azaz betegtár-
saim) is megerősítette saját 
élményeivel a műtét ellené-
re kellemes benyomásaimat 
a teljes személyzet hozzánk 
állásáról, az általános körül-
ményekről és a tisztaságról. 
Persze lehet, hogy nem min-
denütt ilyen rózsás a hely-
zet, de nekünk négyünknek 
itt a Soproni Gyógyközpont 
sebészeti osztályán bizony 
úri dolgunk volt. Köszönjük 
mindenkinek!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

JÚNIUS 20–26.

Június 20., 
szerda

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 21., 
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35.

99/505–469

Június 22., 
péntek

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54.

99/510–787

Június 23., 
szombat

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Június 24., 
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Június 25., 
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6

99/311–732

Június 26., 
kedd

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23.

99/312–437

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

›

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 15-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kőfejtő és témaparkba szó-
ló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 

Május 30-i rejtvényünk megfejtése: Utcazene fesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Sipos Marietta, Sopron, Tallián utca 10. E heti rejtvé-
nyünkben Radnóti Miklós: Június című verséből idézünk: „Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,/ az ég derűs, nincs homlo-
kán redő,/ utak mentén virágzik mind az ákác,/ a csermelynek arany taréja nő/ s a fényes levegőbe villogó.” – a vers folytatása rejt-
vényünk megfejtése.

KERESZT-
REJTVÉNY

Tallózó

PLUZSIK TAMÁS

Ikernek lenni külön-
leges állapot, külön-
leges létezés: a 
fogantatás pillana-
tától kezdve az ikrek 
nincsenek egyedül, 
és mindez megma-
rad a születés után 
is. Iván Andrea távol-
létében Iván Izabel-
lával és Iván Renátá-
val, a ’80-as évek első 
soproni hármasikrei-
vel beszélgettünk az 
„ikerlét” furcsaságai-
ról, érdekességeiről. 

– Egy bibliai idézettel élve az 
utolsókból lesznek az elsők, az 
elsőkből pedig az utolsók; így 
volt a mi esetünkben is, ezért is 
vagyok én a rangidős hármunk 
közül, ugyanis ha annak idején 
Győrben nem császárral szület-
tünk volna, akkor az elhelyezke-
désünk alapján én bújtam volna 
ki utolsónak – mondta moso-
lyogva Izabella, a Hunyadi János 
Evangélikus Általános Iskola tör-
ténelem–néprajz–hittan szakos 
tanárnője, a három Iván iker-
lány „legidősebbike”, aki egyút-
tal a maga 1900 grammos szü-
letési súlyával a legkisebb volt 
hármójuk közül.

– 1981 húsvétvasárnapja emlé-
kezetes nap a szüleink számára, 
hisz nem egy, hanem egyszerre 
három kislánnyal gazdagodott a 
család – vette át a szót az annak 
idején legnagyobb súllyal, 2150 
grammal született Renáta, aki 

egy-egy perccel követte Izabel-
lát, illetve Andreát. –  Viszony-
lag ritka volt az ikerszülés ab-
ban az időben, a hármasikrek, 
így mi is, pedig igazi unikumnak 
számítottunk.

– Drága jó édesanyánknak az-
óta is fáj a dereka, ami nem is 
csoda, hisz hárman együtt az 
első mérlegelésnél valamivel 
több mint hat kilót nyomtunk 
– tette hozzá Izabella. – Ami-
kor hazakerültünk Sopronba, 
édesapánk elkezdett szaladgál-
ni még két kiságyért, kispárná-
ért, kisruhákért, no és persze 

a babakocsi! Végül is Győrből 
sikerült egy olyat beszerezni, 
melyben mindhárman elfér-
tünk egymás mellett, ez pedig 
olyan nagy és széles volt, hogy 
szinte elfoglalta a teljes járdát, 
így óhatatlanul is szinte min-
denki megcsodált bennünket.

Izabella fényképeket is elő-
vett, ezzel pótolva Andrea hi-
ányát, aki Szombathelyen él, 
négy kislány édesanyja, és a 
Markusovszky Kórház belgyó-
gyász–kardiológus szakorvosa.     

– A két szőke, Iza és Andrea 
egypetéjűek, így én a barna 

hajammal „kilógtam a sorból” 
– fogalmazott a Rendőrtiszti 
Főiskola bűnügyi szaka után 
jogi diplomát is szerző Rená-
ta, aki Andrea „nővéréhez” ha-
sonlóan szintén négy kislány 
édesanyja. – Egészen az általá-
nos iskola végéig egy osztályba 
jártunk, nem egyszer előfordult, 
hogy a tanárnő felcsapta a nap-
lót, majd azt mondta: „Na, jöj-
jön ki felelni az Iván…” – és itt 
rendszerint tartott egy kis ha-
tásszünetet, hogy hadd izgul-
junk, melyikünk kerül éppen 
sorra. Ezzel együtt szép gyer-
mekkorunk volt, mindig tud-
tunk hárman társasjátékozni, és 
még sorolhatnám a szép emlé-
keket. Jó testvérek vagyunk ma 
is, a szüleink törekedtek arra, 
hogy mindegyikünk egyéniség 
legyen, úgy gondolom, ez sike-
rült is, azzal együtt, hogy termé-
szetesen egyforma az értékren-
dünk, a világlátásunk.

 IKREK HAVA – SOPRONI IKERTÖRTÉNETEK 

Két szőke és egy barna

Iván Izabella és Iván Renáta 
Balra:  két szőke között egy barna
Jobbra: a három kisbaba az egész 
járdát elfoglaló babakocsiban

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

Bölcskei Katalin 12 éve kezdett el fotózni. 
Ma már hangulatosan berendezett kis stú-
diójában várja a vendégeket, és a számos 
pozitív megerősítés egyre inkább arra sar-
kallja, hogy kiépítse önálló vállalkozását.

2005-ben Bölcskei Kata-
lin – vagy ahogy az ismerő-
sei hívják, Kátya – ösztön-
díjas külföldi tanulmányút-
ja megörökítéséhez kapott 
az édesapjától egy kom-
pakt fényképezőgépet. Ak-
kor még nem sejtette, hogy 
egy hosszú önismereti fo-
lyamat veszi ezzel kezdetét. 
Mivel egyfolytában fotózott, 
hogy csodálatos élményei-
ből minél többen részesül-
hessenek, belga barátai „pe-
tite chinoise”-nak (kis kínai-
nak) nevezték. Néhány évvel 
később a Fejér megyei kis 
faluban, Alapon, ahonnan 
Kátya származik, senki sem 
értette, hogy a könyvtáros 

lány miért ruház be egy ko-
molyabb gépbe.
– Fontosak a visszajelzések, 
akár pozitívak, akár negatí-
vak. Hinned kell magadban, 
csak akkor fognak mások 
is hinni benned! – mondta 
Kátya. – Sokat köszönhetek 
kedves iparművész barátom-
nak, Novák Edithnek, aki bá-
torított, hogy leküzdjem a 
kishitűségemet, az önbiza-
lomhiányomat. Biztatott, 
hogy iratkozzam be iskolába. 
Megtettem. Akkor sem gon-
doltam többre. Rendben, le-
gyen róla papírom ebben a 
papírországban, aztán ha az 
élet úgy hozza, lehet, hogy 
kezdek is vele valamit.

Mérföldkő volt az ifjú hölgy 
számára, amikor Szipál Már-
ton fotóművész elismerően 
nyilatkozott a képeiről. Ez 
azonban csak egy Kátya si-
kerei közül. A Fő tér kapui-
ból készített összeállítá-
sát több mint nyolcvanez-
ren látták, tavaly pedig egy 
pipacsos fotója felkerült a 
National Geographic inter-
netes oldalára.
– A magánéletem úgy ala-
kult, hogy néhány éve Sop-
ronba költöztem, főállásban 
könyvtárosként dolgozom – 
zárta Kátya. – Tavaly saját kis 
kuckót alakítottam ki, ami-
re nagyon büszke vagyok. 
Úgy tűnik, eredeti pedagó-
gus végzettségemtől azon-
ban nem bírok teljesen el-
szakadni, nagyon szeretek 
ugyanis gyerekeket fényké-
pezni – a félévesektől a ti-
nikig, a karon ülőktől a már 
pózolókig. Remélem, az őszt 
már egy saját kiállítással kö-
szönthetem.

Hobbijából lett hivatása

Sztárok itt és ott

TiszTelT 
KözönségünK!

A 2018. augusztus 3-án 20 órára meghirdetett

Kölcsönlakás
című előadásunkat technikai okok miatt 

augusztus 4-én 20 órakor mutatjuk be. 

A 2018. augusztus 4-én 20 órára meghirdetett

Hatan pizsamában
című előadásunkat technikai okok miatt 

augusztus 3-án 20 órakor mutatjuk be. 

Az online megváltott jegyek az új időpontra érvényesek, 
vagy 2018. május 31-ig visszaválthatók. 

Visszaváltási igényét kérjük szíveskedjen az alábbi 
e-mail címen jelezni: interticket@interticket.hu

A személyesen megváltott jegyek az új időpontra 
érvényesek, jegypénztárainkban visszaválthatók vagy 

más előadásra 2018. június 11-ig átcserélhetők.

Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Jegyiroda: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. 
Telefon: 99 517-517 / E-mail: jegyiroda@prokultura.hu

MŰsORVÁlTOzÁs!

A Grúz Ifjúsági Bábszínház előadása Batumi városából

Június 24. 9.00 és 11.00 
Liszt Ferenc Kulturális Központ

Jegyár: felnőtt: 1.000 Ft / diák, nyugdíjas: 750 Ft
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában 

(9400 Sopron, Liszt F. u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu

Zeneszerző: Manana Gabaidze
Rendező: Tamás Bolkvadze

Az előadás egy hegy lakóinak történetét meséli el. 
Főszereplői allegorikus karakterek: 

egy bátor kutya, aki apját védelmezi a ragadozóktól és 
egy kis kecske, aki a juhok vezetőjévé válik. 

Kettejük barátsága megmutatja, hogy a szeretet erejével 
minden akadály legyőzhető.

Vakhtang Akhvlediani:

A barátság ereje

Budapesten forgatták a világesemény videoklipjét

Sztárok a vb-dalban
KÓCZÁN BÁLINT

Igazi sztár-
parádé 
hozta 
össze a 
foci vb 

hivatalos dalát. 
Az ismert éneke-
sek egyike, Era 
Istrefi koráb-
ban Bonbon 
című slágerével 
már bizonyí-
tott. A fülbe-
mászó szám-
hoz Budapesten 
forgatták a klipet 
a sztárok.

A FIFA és a Sony Music 
bemutatta a napokban kez-
dődő 2018-as labdarú-
gó-világbajnokság hiva-
talos dalát. A világ egyik 
legnagyobb eseményének 
zenei aláfestéséhez a szín-
tér legnagyobb egyénisé-
geit sikerült megnyerni. 
A Grammy-díjas színész 
és rapper, Will Smith, a 
Latin Grammy-díjas, slá-

gerek sorozatát leszállító Nicky 
Jam, valamint a Bonbon című 

felvétellel az európai rádi-
ókat is meghódító Era 

Istrefi állt oda a mik-
rofon mögé, hogy 

felénekelje a Live It 
Up sorait. A produ-
cer az ugyancsak 
Grammy-dí jas 
DJ és zeneszerző, 
Diplo volt.

A foci vb hiva-
talos dala termé-
szetesen az orosz-

országi torna dön-
tőjének napján, 
július 15-én élő-
ben is elhangzik 
a Luzsnyiki-sta-
dionban, amit 
várhatóan vi-
lágszerte egy-
milliárd ember 
követ majd fi-
gyelemmel.

A dallal kap-
csolatos ma-
gyar vonatko-
zású hír, hogy 
a videoklipet 
Budapesten 

forgatták a 
sztárok.

Ákos50 Sopronban a VOLT-on
Igazi szuperkoncerttel készül a VOLT Feszti-
válra hazánk egyik legkiemelkedőbb előadója, 
Ákos. A Kossuth-díjas zenész áprilisban ünne-
pelte 50. születésnapját és pályafutása kezde-
tének 30. évfordulóját.  

Néhány hete vadonatúj EP-vel 
rukkolt elő Magyarország ki-
emelkedő előadója, Ákos 50. 
születésnapjának alkalmából. 
A Kossuth-díjas zenész jubile-
umi kiadványa három korábbi 

sláger, az Indiántánc, a Ki he-
lyett szeretsz? és a Tanulékony 
szörnyeteg különleges feldolgo-
zásait tartalmazza.

Az Indiántánc átirata igazán 
izgalmas: egy középtempójú 

rockballadaként született új-
já, ami retró visszhanggal és 
elektromos gitárral igazi 80-as 
évekbeli feelinget ébreszt a hall-
gatóban. A track selymes zon-
goraakkordjai pedig különös ér-
zékiséget kölcsönöznek a már 
örökzöldnek számító eredeti 
sláger új változatának. 

Ákos zenei útja nem minden-
napi módon kezdődött. Amikor 
gyermekként hegedülni kezdett 
tanulni, első zenetanára egy rosz-

szul sikerült fellépés után azt 
mondta neki, hogy „Ákos, a zene 
és te két külön világ vagytok”. En-
nek ellenére folytatta a tanulást, 
mert úgy érezte, valami tűz ég 
benne, amit meg kell osztani má-
sokkal. Azóta jó pár évtized eltelt 
és Ákos a lírikus popzene koroná-
zatlan királyává nőtte ki magát.

Az Ákos50 jubileumi koncert 
a soproni VOLT Fesztivál Tele-
kom Nagyszínpadán június 27-
én  20.30-kor kezdődik.

Era Istrefi


