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Diana Krall, a többszörös Grammy-
díjas énekesnő a közelmúltban debü-
tált vadonatúj albumával, amely egy 
újabb gyémánt a zenevilágban. Krall 
tizenharmadik stúdióalbuma visz-
szatér a hagyományos dzsessz-
hez, és saját zongorajátéka mel-
lett három különböző összeál-
lítású zenekarral játszik együtt. 
Az énekesnő legújabb korongja 
a Turn Up the Quiet címet viseli. 

Turizmus: 
új utakon VOLT és Sopron

Július 16-ig látogatható a Munkácsy-
teremben a VOLT ART GROUP tárlata 

A Várkerületen Folkfesztivál, vásári forgatag, gyerekprogramok, a barlangszínházban pedig az Aida 
musical előadása várta az érdeklődőket a Soproni Ünnepi Hetek nyitóhétvégéjén FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nyári fesztiválváros

Keresve sem 
lehetett volna 
nagyobb sikerű 
darabot találni 
barlangszínházi 
nyitánynak, mint 
Elton John és 
Tim Rice musical-
jét, az Aidát. Hogy 
mennyire telitalá-
lat volt a válasz-
tás, azt mi sem 
bizonyítja jobban, 
mint az elmúlt 
heti premier és 
az azt követő 
három előadás 
közönségsikere.

Turris SE: 
sikeres évad

Éremosztással egybekötött évadzárót 
tartott a közelmúltban a megújult 
Kőszegi úti sportcsarnokban a soproni 
Turris SE asztalitenisz szakosztálya. 

A turisztikában dolgo
zó szakemberek, vállal
kozások vezetői, a vá
rosvezetés, valamint 
Sopron országgyűlési 
képviselője és a térség 
polgármesterei jelenlé
tében egész délelőttös 
fórumot tartottak a kö 
zelmúltban a Lisztköz
pontban. Dr. Fodor Ta
más polgár mes  ter kö
szöntőjében rámutatott: 
Sopron mint történelmi, 
műemlékekben gazdag 
város mindig célpontja 
volt a hazai és a kül
földi turizmusnak.
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj 
program keretében való foglalkoztatásra

Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, 

kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, 
ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

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

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

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori 
legkisebb kötelező munkabérnél. 

További információ kérhető: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 
99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. július 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2017. augusztus 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok 
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az 
elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak 
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az ösztöndíjas program határozott időre szól: 
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Különleges osztálytalálkozónak 
adott otthont a Széchenyi István 
Gimnázium, mindössze egyet-
lenegy egykori diák képviselte 
a végzős osztályt. Nem vélet-
len ez, hiszen az egykori érettsé-
giző 98 éves, és kereken 80 évvel 
ezelőtt fejezte be a középisko-
lát. Zoltán Lászlót Szabó Miklós 
igazgató fogadta.

– Mikor végeztünk, egyezséget 
kötöttünk mi, 17-en arról, hogy 
ötévente találkozunk – mond  ta 
Zoltán László rubindiplomás épí-
tész. – Jöttünk is, eleinte sokan. 
Volt, aki Ausztráliából, más Ame-
rikából, Baliról. Én Algériából is 
hazajöttem. Aztán sajnos az évek 
alatt egyre kevesebben lettünk, 
tíz évvel ezelőtt hárman, 2012-
ben már csak ketten voltunk.

Zoltán László a 98. évében jár, 
a közelmúltban vehette át rubin-
diplomáját. Szabadidejében szá-
mítógépes grafikákat készít, „léc-
szobrokat” fabrikál, színes bőr-
hulladékokból mozaikokat állít 
össze. Rajzaiban, akvarelljeiben 
fellelhető az a biztos mester-
ségbeli tudás, amelyet Horváth 
József tanár úr keze alatt sajátí-
tott el. Ezekre pedig máig szíve-
sen emlékszik vissza.

– Nemcsak iskolánkban példát-
lan, de az or  szágban is ritkaság-
nak számít, hogy 80 éves osztály-
találkozóra kerüljön sor – hang-
súlyozta Szabó Miklós igazgató. 
– Nagyon megható, hogy az egy-
kori érettségiző diák Budapestről 
tér vissza az alma materbe, hogy 
e fa  lak között adózzon a diákévek, 
az elhunyt osztálytársak és taná-
rok emlékének.

Egyedül a padban

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A nyári szünet idején sok gyerek közlekedik 
biciklivel. A szülőknek azt tanácsolják, csak 
akkor engedjék útnak a csemetét, ha tisztá-
ban van a biztonságos közlekedés alapjaival.

Kitört a vakáció, ezzel együtt 
a közlekedésben több gyerek vesz 
részt kerékpárral. A kicsik általá-
ban szülővel együtt kerekeznek, 
de érdemes nekik mielőbb meg-
tanítani a KRESZ alapjait. – A gye-
rek mindig előttünk közlekedjen, 
hogy lássuk, és szük  ség esetén 
tudjuk figyelmeztetni! – mondta 
el a Soproni Témának Kovács 
Miklós rendőr alezredes, a Sop-
roni Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztályának 
vezetője. – Tavaly nyáron történt 

olyan baleset, melyben a gyerek 
az apukája mögül kihajtott az 
úttestre kerékpárral és elütötte 
az autó. Csak a szerencsének kö -
szönheti, hogy könnyű sérülés-
sel megúszta.

A szakember kiemelte, a na -
gyobb gyerekek közül csak azo-
kat szabad önállóan biciklizni 
engedni, akik ismerik az alapvető 
szabályokat: az elsőbbség adás és 
a stoptáblát. – Azt is tudnia kell, 
hogy nem hajthat be szembe az 
egyirányú utcába, csak ahol azt 

tábla engedélyezi. Ne csak a fia-
talok, hanem minden kerékpá-
ros használja a ke  rékpárutakat, 
és ne a járdán,, ne az úttesten 
közlekedjenek, ha van kijelölt 
bicikliút, mert az balesetveszé-
lyes! A gyerekek saját testi épsé-
gük megóvásáért kerékpározza-
nak olyan helyeken, ahol nincs 
járműforgalom, parkban vagy 
a BMX-pályán!

Kovács Miklós arra is kitért, 
idő  járási front idején érzékelhe-
tően megemelkedik a balesetek 
száma, ilyenkor a közlekedők 
pró   báljanak jobban odafigyelni. 
A nyári nagy forróság szintén 
nem kedvez a koncentrációnak. 
Nagy melegben az autóban, ha 
van, használjunk klímát, illetve 
figyeljünk oda a megfelelő meny-
nyiségű vízfogyasztásra!

Vigyázzunk a gyerekekre!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Második helyezést ért el a 6. Ökumenikus Diákfilmszemle 
országos döntőjében a Szent Orsolya Gimnázium 9.ag 
osztályosainak filmje, melyet a diákok a 270 éves soproni 
orsolyita rendházról forgattak. 
A diákfilmszemle országos döntőjébe 10 filmet válogattak 
be. Az Orsolyiták Sopronban 270 éve” című kisfilm – melyet 
a kilencedikesek Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész felké
résére készítettek el – az orsolyiták soproni megtelepedé
sét és történelmi hányattatásait mutatja be – rövid kosztü
mös jelenetekkel színesítve. A neves filmes szakemberekből 
álló zsűri értékelésében kiemelte, hogy a soproni fiatalok 
ügyesen feloldották a „dokumentumfilm” műfaji kötöttsé
geit, hiszen nagyon komoly témát kellett feldolgozniuk, és 
ma már szinte lefilmezhetetlen helyszíneket és története
ket megidézniük. Megdicsérték azt is, hogy a technikai hi
ányosságaikat – mint a nem megfelelő hangminőségű fel
vételeket – az utómunka során ötletesen a film javára for
dították. Az elnyert második díj mellé a diákok egy korszerű 
puska és egy csíptetős mikrofont kaptak ajándékba.

Díjazott filmesek

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az autósok teljes hosz-
szában használhat-
ják a Rákosi utat, ahol 
az elmúlt egy évben 
kicserélték az ivóvíz-, 
a szennyvíz-, valamint 
a csapadékvíz-elvezető 
hálózatot. A burkolat 
új aszfaltot is kapott.

– Ismét megvalósult egy olyan 
fejlesztés, amely a sopronia-
kat szolgálja, javítja az itt élők 
életminőséget – mondotta 
dr. Simon István alpolgármes-
ter azt követően, hogy az elmúlt 
héten megnyitották a gépjár-
műforgalom előtt a Rákosi utat. 
– A fejlődés költségekkel és áldo-
zattal is jár, így elismerés illeti 
mindazokat, akik munkájának 
eredményeképpen az önkor-
mányzat megvalósíthatta a több 
mint 200 millió forintos beru-
házást. Köszönet jár a kivitele-
zőnek és a munkásoknak is. Az 
itt lakóknak is, mert egy éven át 

példásan elviselték, hogy dolgoz-
nak az utcában.

Mágel Ágost, a városfejleszté si 
bizottság elnöke kifejtette: az 
aranyhegyi lakóövezet fő köz    -
lekedési útvonala készült el, 
s mindez megkönnyíti a gépjár-
művek közlekedését is. Egyúttal 
felhívta a figyelmet a szabályok 
betartására, mert itt nem szeret-
nének fekvőrendőrt létesíteni.

Mint arról lapunkban koráb-
ban beszámoltunk, a Rákosi 
úton tavaly nyár elején kezdő-
dött el az ivóvíz-, a szennyvíz-, 
valamint a csapadékvíz-elve-
zető hálózat felújítása. A kivi-
telezést két ütemre osztották, 
ugyanis a télen felfüggesztet-
ték a munkálatokat. Az elmúlt 
egy évben 500 méter hosszan 
kicserélték az ivóvíz-gerincve-

zetéket, a szennyvíz esetében 
pedig a meglévő helyett ugyan-
csak 500 méter hosszan új csa-
tornát építettek ki. A csapadék-
csatornánál pedig más munkák 
mellett 100 darab ereszrákö-
tést és -bekötést alakítottak ki, 
illetve újítottak fel. A beruházás 
részeként az utcában új aszfaltot 
kapott az út, továbbá helyreállí-
tották a járda burkolatát is.

Befejeződött a 200 millió forintos beruházás

Megújult a Rákosi út

Az Egyházi Alapítványok II. Regionális Konferenciáját rendez
ték meg Sopronban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázi
umban. A rendezvényen Firtl Mátyás köszöntötte a meghívot
takat. – Minden alapítvány és egyesület értékek szolgálatában 
áll, a közösség szolgálatába helyezi erőforrásait annak érde
kében, hogy egy közösség vagy egy ügy fejlődjön értékben, 
tudásban, javakban, többé váljon, valami pozitív elmozdulás 

következzen be, a jó irányba változás – hangsúlyozta Sopron 
és térsége országgyűlési képviselője. 
Dr. Badacsonyi Zoltán projektvezető az alapítványok lehető
ségeiről tartott előadást. A projektvezető a szervező Petrecz 
Sándor Alapítvány nevében elmondta: a konferencia célja, 
hogy segítséget nyújtson az egyházi jellegű, célú alapítványok 
hatékonyabb működéséhez, kapcsolatainak fejlesztéséhez.

Egyházi alapítványok regionális konferenciája

A beruházás után a Rákosi út új aszfaltburkolatot is kapott FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az a gyerek vegyen részt biciklivel a forgalomban, aki ismeri a legfontosabb 
közlekedési szabályokat és táblákat! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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GYŐRI-VARGA NÓRA 

Habár a kábítószer-fogyasztás nem élet-
kori sajátosság – a tizenévesektől a közép-
korúakig bárki válhat függővé –, az egyik 
legveszélyeztetettebb csoport a tinédzse-
reké. Miért pont ők? És mit tehet a szülő?

A kábítószer elleni küzdelem 
nemzetközi napját 1988 óta 
minden év június 26. napján 
tartják világszerte. Európában 
a legelterjedtebb drogok a kan  -
na bisz-származékok voltak, 
nap    ja inkban azonban utat tör-
tek maguknak a dizájner dro gok, 
a szintetikus tudatmódosítók. 
– Ezek a szerek életveszélye-
sek is lehetnek! – figyelmeztet 
dr. Payer Erzsébet, a Soproni 
Gyógy        köz  pont pszichiátriai osz-
tályvezető főorvosa. – Az inter-

neten keresztül könnyen, ellen-
őrizetlenül szerezhetők be. Sok 
esetben még legális, nem tiltott 
vegyületekről van szó, hiszen 
összetételüket a „gyártók” gyak-
ran változtatják, és nincs idő fel-
venni őket a tiltottak listájára. 
Rengeteg ismeretlen kémiai 
anyagot tartalmaznak, melyek 
súlyos testi tüneteket okozhat-
nak, sőt, halált is!

Ha a rendőrség valakit kábító-
szer-fogyasztáson ér, felajánlja 
az „elterelés” lehetőségét. Az 

elterelést Sopronban a Medical 
Mental Alapítvány végzi fél évig 
tartó beszélgetésekkel, tesz-
tek kitöltésével, hogy a kliens 
ráébredjen, mennyire rossz út 
a szerfogyasztás. – Mindezek 
előtt szakorvosi vizsgálat szük-

séges, hogy kiderüljön, nem szo-
kott-e már hozzá a fogyasztó 
szervezete a drogokhoz. Hét-
főnként tartjuk ezt a vizsgála-
tot, melyen hetente 2–3 fő jele-
nik meg – folytatja a főorvos. 
– A hoz  zánk érkezőknek az ese-
tek többségében nincsenek elvo-
nási tünetei, tehát nem függők, 
„csak” kipróbálták a kábítószert, 
leggyakrabban a marihuánát. 

Dr. Payer Erzsébet hangsú-
lyozta, az egészségügy, a civi-
lek, a felvilágosítási alkalmak 
segítsége mellett pótolhatat-
lan az állandó szülői jelenlét 
a ka  maszok életében. – A tizen-
évesek kíváncsiak, szeretnék 
kipróbálni, amit kortársaik is: 
itt játszik fontos szerepet a szü-
lők által közvetített értékrend. 
A tiltás önmagában nem elég, 
naponta kell beszélgetni és 

figyelni, mikor van a gyermek 
olyan hangulatban, hogy erre 
nyitott legyen. Fontos, hogy 
a kölcsönös bizalmon alapuló 

kapcsolat kialakuljon, és hogy 
a gyermeknek megmutassuk, 
a drogokon kívül mennyi min-
den mást adhat az élet.

Drogok és tinik – mi függ a szülőtől?
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Fontos, hogy a gyerekeknek megmutassuk, a drogo-
kon kívül mi mindent adhat az élet FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

  

A II. Szent Patrik-napi Jótékonysági Futás szer-
vezői több mint 600 ezer forinttal támogatták 
a Soproni Gyógyközpont Csecsemő- és Gyer-
mekgyógyászati Osztályának alapítványát, az 
összegből egy új EKG-készüléket szereztek be.

2016-ban rendezték meg először 
Sopronban a Szent Patrik-napi 
futást, már akkor is jótékonysági 
céllal: a műtétje után lábadozó 
Czupy Csabikának és családjá-
nak 420 ezer forintot gyűjtöt-
tek, ezzel támogatták a kis  fiú 
rehabilitációját. 

A rendezvényt kezdeményező 
ba  ráti társaság idén egyesületté 
alakulva szervezte a jótékony-
sági futást, melyen a nevezési 
díj  akból 600 ezer forintot ad -
tak össze a futók. Az összeget 
a szervezők az Aranytallér Gyer-
mekeinkért Alapítvány számlá-
jára utalták át, amely egy spe-
ciális, a gyermekgyógyászatban 
alkalmazható EKG-t vásárolt. 

A gyógyászati eszköz nagyjából 
600 ezer forintba került, így a ke -
vés fennmaradó pénzből a kór-
ház – saját belátása szerint – a ké -
szülékhez tartozó kiegészítőket 
vásárol majd.

Az új készüléket a közelmúlt-
ban adták át a Soproni Gyógy -
központban, a rendezvényen 
a II. Szent Patrik-napi Jótékony-
sági Futás szervezői, a Paddy 
Sport  egyesület és a Soproni 
Gyógy    központ képviselői vol-
tak jelen. Az új EKG készüléket 
az intézmény képviseletében 
dr. Tóth Gergely, a csecsemő- 
és gyermekgyógyászati osztály 
megbízott osztályvezető főor-
vosa vette át. 

Dr. Payer Erzsébet

Vízre bocsátották a hétvé-
gén a Fertő tó magyar olda-
lán az első tűzoltócsónak. 
Nagy Gábor, a fertőrákosi 
önkéntes tűzoltók egyik tagja 
elmondta: a műszaki mentésre 
és vontatásra is alkalmas csó-
nakot a ruszti (Rust) kollégá-
iktól kapták ajándékba. A hajó 
egész éven át a tavon lesz, így 
a riasztás után gyorsabban 
tudják megkezdeni a segítség-
nyújtást. FOTÓ: NÉMETH PÉTERTűzoltóhajó a Fertő tavon

Adomány  
a kórháznak

Dr. Tóth Gergely megbízott osztályvezető főorvos 
vette át az új, felajánlott EKGkészüléket

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) „Paradigmaváltás 
a tu  riz  musban” címmel orszá-
gos szakmai rendezvényso-
rozatot indított, melynek első 
állomása Sopron volt.

A turisztikában és az ide  gen   for  -
ga lom ban dolgozó szakembe-
rek, vállalkozások vezetői, a vá     -
ros vezetés, valamint Sopron 
országgyűlési képviselője 
és a térség polgármesterei 
jelenlétében egész délelőt-
tös fórumot tartottak a kö  -
zelmúltban a Liszt-köz-
pontban. Az eseményen 
részt vett a MTÜ vezető-
sége mellett dr. Kár  páti 
Béla, a Sopron– Fer tő Tu -
risz    tikai Fejlesztő Non pro fit Zrt. 
vezérigazgatója, valamint Lo -
ben wein Norbert, a VOLT Feszti-
vál egyik alapító főszervezője is.

Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter köszöntőjében rámutatott: 
Sopron mint történelmi, műem-

lékekben gazdag város mindig 
célpontja volt a hazai és a kül-
földi turizmusnak. – A helyi 
tu  risztikai adottságaink jónak 
mondhatóak, azonban ennek 
eredményes és jövedelmező 
kihasználásához komoly infra-
strukturális és rendszerbeli fej-
lesztéseket kell még megvalósí-

tani – fogalmazott. – Ausztria 
közelsége nagy kihíváso-

kat jelent. Nap mint nap 
igen komoly konkuren-

ciával kell szembe-
nézni ahhoz, hogy 

eredményesen 
fel  vegyük a ver-

senyt. A város táv-
lati stratégiai fej-

lesztésének 

középpontjában mindig is a tu -
rizmus állt és áll most is. A Mo  -
dern Városok Program keretében 
biztosított mintegy hatvanmilli-
árd forintos kormányzati forrás 
is ezt a célt szolgálja.

Dr. Guller Zoltán, a MTÜ vezér-
igazgatója hangsúlyozta, az or -
szág  járás célja, hogy a turisz-
tikában érintettek első kézből 
értesüljenek a legújabb elkép-
zelésekről, illetve a szakma he -
lyi képviselői is elmondhassák 
a vé  leményüket. – Paradigmavál-
tásra van szükség a turizmusban, 
amelyet több tényező is indokol. 
Így például a biztonság, amely 
ma Magyarországon megvan, 
továbbá az internet, amely befo-
lyásolja a fogyasztási igényeket 

– egyre többen foglalják le 
szállásukat itthon is az inter-

neten keresztül –, valamint 
a jövedelmezőség. A megfo-

galmazott célok egyike, hogy az 
ágazat 2019 végére a bruttó hazai 
termékhez, a GDP-hez 16 száza-
lékkal járuljon hozzá a tavalyi 
10 százalékhoz képest – emelte 
ki Guller Zoltán.

Telt házas fórumot rendeztek a Liszt-központban

Új utak a turizmusban

Dr. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója  
ismertette a turisztikai terveket FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Az idei évben is sikerrel vettek 
részt a soproniak a 31. Forestry 
Versatility-n (erdész sokoldalú-
sági verseny), melynek hagyomá-
nyosan a brnói Mendel Egye  tem 
ad otthont. A versenyre 12 ország 
13 csapata nevezett be, összesen 
52 aktív erdőmérnök-hallgató 
mérte össze tudását, tapaszta-
latát. A Soproni Egyetem Erdő-

mérnöki Karának csapatát a tava-
lyival megegyezően a következő 
hallgatók alkották: Török Tímea, 
Deák István, Hosszú Csaba és 
Tima Gábor.

A rendezvény elsősorban gya-
korlatorientált versenyszámok-
ból állt, de az elméleti tudásra is 
nagy szükség volt. Első nap a fa    -
vá  gás sal kapcsolatos versenyszá-

mok voltak, második nap a lövé-
szet következett, harmadik nap 
pedig a tájfutást, illetve az erdő-
becsléssel kapcsolatos verse-
nyeket rendezték. A záró napon 
a ver  seny résztvevői bepillantást 
nyerhettek a Mendel Egyetem 
erdészeti kampuszának életébe, 
a képzési módokba, valamint 
a brnói erdőgazdálkodásba és az 

erdészeti képzésbe. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen kide-
rült, hogy csapatversenyben 
mindössze egy ponttal meg-
előzve a lengyel versenyzőket, 
a soproniak a tavalyi címet meg-
védték és nyertek. Egyéni ered-
mények: Török Tímea 5., Hosz-
szú Csaba 3., Deák István 2., Tima 
Gábor 1. helyezést ért el.

Soproni egyetemisták sikere
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EZ LESZ…
Baksai József kiállításmegnyitó

Június 21., szerda 18 óra, Festőterem

Final Cat Filmklub
Június 21. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Grillkert mozi
Június 21. 21 óra, GYIK Rendezvényház
A Macska-jaj című film vetítése

Játékláz
Június 23., péntek 17 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Kipróbálható játékok

Emlékkoncert a Kórus 
Spontánusszal

Június 23. 18 óra, Lámfalussy Sándor kar aulája
A karvezetői kurzus zárókoncertje

A muzsika hangja
Június 23. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
További időpontok: június 24., szombat 20 óra,  
június 25., vasárnap 20 óra

10. Soproni Tündérfesztivál
Június 24., szombat 10–18 óra, Deák tér
A 10. Soproni Tündérfesztiválon játékok, foglalkozások 
várják a gyerekeket, tündéreket és manókat.

Bud Spencer emlékest
Június 24. 16 óra, GYIK Rendezvényház

The Rolling Stones tribute koncert 
és utcazenefesztivál

Június 24. 16 óra, Várkerület

Reggae Party
Június 24. 21. 30, Búgócsiga Akusztik Garden

Gyóni Gézára emlékeznek
Június 25., vasárnap 10 óra, evangélikus templom
A 100 éve Krasznojarszkban elhunyt költőre 
emlékeznek az istentiszteleten, majd megkoszorúzzák 
az Orsolya téri emléktáblát és a Deák téri szobrot.

Koncertek a szabadban
Június 25. 14.30, Erzsébetkerti zenepavilon
A nemzetközi fúvószenekari találkozó vendégzenekarai 
adnak térzenét

Soproni horvát napok
Június 23–25., péntek–vasárnap, Rejpálház,  
Lisztközpont, Szent Mihálytemplom

VOLT Fesztivál
Június 26. – július 1., hétfő–szombat, Lövérkemping

Emléktáblaavatás
Június 27., kedd 17 óra, Egyetemi Ifjúsági Ház

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 nincs az 
Alapítványnál. Az Alapítvány vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott.
 Az Alapítvány 2016. évi közhasznú tevé-

kenysége:

Nyitó tőke 3 622 428 Ft
Összes bevétel 325 539 Ft
Összes kiadás 385 331 Ft
Veszteség 59 792 Ft
Tőketartalék 3 562 636 Ft

A Vendéglátós
Szakképzésért 

Alapítvány
közhasznú jelentése

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Május 31-i rejtvényünk megfejtése: Patika-
ház, szerencsés megfejtőnk: Saly Jenőné, 
Sopron, Király Jenő utca 14. Az ajándék 
könyvet a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Fő tér 2. – Patikaház
Az épület eredetileg árkádos vagy 
lábasháznak épült a XV. században, majd 
nem sokkal később, mivel jócskán benyúlt 
a Fő térbe, az egykori városatyák szeret
ték volna lebontatni, ezzel megnagyob
bítani a teret. Szerencsétlen sorsú II. Lajos 
királyunk azonban a tér építészeti egysé
gére hivatkozva megtiltotta a ház lebontá
sát. Ez az 1525ös rendelet lényegében az 
első műemlékvédelmi határozat, melynek 
eredeti példányát a Soproni Levéltár őrzi. 
1642ben a Stornóházból ide költözött át 
a Fekete Elefánt gyógyszertár, majd e szá
zad végén a Fehér Angyal gyógyszertárnak 
adott otthon az épület, melyben 1968 óta 
Patikamúzeum működik. E házban szüle
tett Gensel Ádám (1677–1720) Európahírű 
orvos, botanikus meteorológus, aki a vilá
gon elsőként kutatta az időjárási frontok 
hatását az emberi szervezetre. 

Játékunkban egy neves épületről mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a felada
tuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, 
és megírják nekünk, melyik épületet rejtet
tük el. Azok között, akik a helyes megfejtést 
augusztus 9ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Sopronban is június 24-én tart-
ják a múzeumok éjszakáját. Este 
hat órától késő éjszakáig várják 
a látogatókat a Soproni Múzeum-
ban. Látogatható lesz a Macskakő 
Gyermekmúzeum és a Fabricius-
ház, emellett tartanak tárlatveze-
tést a Zi  chy–Meskó-palotában, 
bemutatják a Kecske-templom 
kincseit, a bü  fé a múzeumi Vár-
falkertben lesz. 

Ezen az estén a Tűztorony ked   -
vezményesen, a Soproni Mú     -
zeum kiállítóhelyei pedig este 
hattól éjfélig ingyenesen láto-
gathatóak: a Storno-ház (Storno-
gyűjtemény, Határtalan történet 
helytörténeti kiállítás) és a Fab -
ricius-ház (római kori kőtár, 
régészeti kiállítás, polgárlaká-
sok kiállítás).

A Soproni Evangélikus Mú -
zeum állandó kiállítása mellett 
a látogatók az artikuláris helyek-
ről szóló időszaki kiállítást is 
meg  tekinthetik 16–22 óra között. 
Ezen helységeket az 1681-es sop-
roni országgyűlés határozta meg. 
Eszerint az or  szág északnyugati 

részén megyénként 2–2 helyet 
jelöltek ki, ahol a protestánsok 
szabadon gyakorolhatták val-
lásukat. A törvény biztosította 
a val  lásgyakorlatot a szabad kirá-
lyi és bányavárosokban, így Sop-
ronban is. A kiállítás 12 molinón 
ennek az időszaknak a vallástör-
ténetét mutatja be.

A Központi Bányászati Múze-
umban 17 órakor nyitja meg 
kapuját az élménybánya, emel-
lett az udvaron érdekes kísérle-
tekben is részt vehetnek a láto-
gatók. A mú  zeum éjfélkor zár.

Idén először csatlakozik a prog-
ramhoz a TAEG Zrt. is: a Kőhalmy 
Vadászati Múzeumban 21–23 óra 
között az érdeklődők előadás és 
tárlatvezetés közben ismerked-
nek meg az éjszakai állatokkal. 
Majd traktoros és gyalogos túra 
indul a sötét erdőbe (zseblám-
pát lehet hozni), ennek kereté-
ben a „vértelen vadászaton” az 
éjjeli erdő hangjait próbálják 
a látogatók felismerni. Végül az 
éjszakai Sopronra tekinthetnek 
le a Károly-kilátóból.

Múzeumok 
éjszakája idén is

Az Indiai Nagykövetség 
a Pro Kultúra Sopron és 
a Jahndala Jógastúdió 
együttműködéséve júni
us 24én rendezi meg a 3. 
Nemzetközi Jóga Nap és 
Kul  turális Fesztivált Sopron
ban. Az Erzsébetkertben 
a programok 9–12, a Deák 
téren pedig 15–18 óra kö
zött tartanak. Soproni jóga
tanárok vezetésével tartott 
jógaórák, indiai tánc, tradi
cionális zene, hennafestés 
és ételkülönlegességek is 
megtalálhatók lesznek. 

Jóganap

PLUZSIK TAMÁS

Az ünnepi könyvhét 
keretében mutatták be 
a Hotel Pannoniában 
Zentai László Mikor 
jön az öreg? – El- és 
kibeszélések című, 
a Grafit Public Kiadó-
nál megjelent kötetét.

A soproni születésű Zentai Lász-
 ló a Soproni Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának tagjaként ismer-
kedett meg a vers- és prózaírás-
sal. Költeményei és más írásai 
1968 óta jelennek meg lapok-
ban, folyóiratokban, antológi -
ák  ban. Művészetének, írásmód -
jának, mint ahogy emberi ma  ga -
tartásának jellemzője az elesett, 
kiszolgáltatott emberi sorsok 
javításának szándéka. Legújabb 
kötetében a címadó Mikor jön 
az öreg? mellett öt elbeszélés 
kapott még helyet, melyek mind-
egyikére jellemző Zentai László 
egyéni hangvétele, az az alkotói 

módszer, ahogy visszatekint 
a je    lenből a múltba, illetve ahogy 
ezzel kapcsolatban maga is fogal-
mazott: „Fontosnak tartom a ku -
dar  cokon való felülemelkedés 
lehetőségének feltárását”.

Az akkor inkább gumit sütök 
című elbeszélésben az író egyik 

régi barátjának, a közelmúltban 
elhunyt Huszár László költőnek 
állít emléket, aki alkotótársa volt 
a Soproni Fiatalok Mű  vészeti 
Kollégiumában, majd nyugdí-
jazásáig a balfi József Attila Mű -
velődési Ház igazgatójaként 
tevékenykedett.

Az est háziasszonya Schey And  -
rásné volt, az íróval a könyv szer -
kesztője, Zsirai László be  szél  ge-
tett, közreműködött Ács Ta más 
színművész, a Petőfi Színház 
tagja, valamint Horváth Ábel 
(zon  gora), Jacsó Erika (fuvola) és 
T. Horváth József (gitár).

BERTHA ÁGNES

Kuntz Zoltán első regénye, 
a Ro       zina a 17. század Sopronába 
repíti vissza az olvasót. A törté-
net alapja valós, és egy meglepő 
életsorsot dolgoz fel.

A GYIK Rendezvényházban 
mutatták be Kuntz Zoltán: Rozina 
című regényét. A mű első negye-
dének főszereplője, Fuchs Rozina 
1620-ban született Sopronban. 
– A történettel Házi Jenő: Soproni 
polgárcsaládok című kötetében 
találkoztam. Házi Jenő lábjegy-
zetben említette meg a soproni 

orvostörténelem első feljegyzé-
sét egy hermafrodita nőről.

Rozinát lányként nevelték 
a szü  lei, felserdülvén egy len-
gyel borkereskedő feleségül 
kér  te. Megülték a lakodalmat, 
a nász  éjszaka azonban késett, 
visszakozott az ifjú asszony. 
A férj ezért feljelentette a város-
nál, így felcserek vizsgálták meg 
az asszonyt, akiről kiderült: ket-
tős nemi jelleget viselt. Hogy mi 
minden történt ezután Roziná-
val, hogy lett belőle Fuchs János-
ként boldog férj, kiderült Kuntz 
Zoltán regényéből. 

A regény többi része az 1980-
as években Budapesten felcse-
peredett „utód”–alteregó Fuchs 
Rozina fiktív történetét beszéli 
el napjainkig.

– Egy évet dolgoztam a regé-
nyen, az anyaggyűjtés, a hiteles 
hátterek megteremtése hossza-
dalmas kutatással járt – mondta 
a szerző. – Bele kellett ás   nom 
magam a kora újkori soproni 
ételek, ruházatok, lakásberende-
zés témakörébe, de akkor is pon-
tos akartam lenni, amikor a mai 
„gyógyszermaffiáról” vagy a me -
xi  kói kartelek világáról írtam. 

Zentai László új könyve

Rozina, a kétnemű soproni lány

Zentai László Mikor jön az öreg? című könyvét dedikálta a bemutató után  
a Hotel Pannoniában FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Aki ezekben a hetekben ér-
kezik Sopronba, egy nyitott 
és sokszínű, nyüzsgő várost 
lát maga körül, kiemelkedő kulturális programokkal, 
vagy „csak” olyanokkal, amelyek szebbé tehetik az itt 
töltött időt, s amelyektől nemesedik a lelkünk is. Sop-
ron ugyan egész évben színvonalas programokat kínál, 
de a Soproni Ünnepi Hetek felülír minden más lehe-
tőséget. Június közepétől július derekáig olyan való-
di összművészeti fesztivál résztvevői lehetnek a város 

vendégei és természe-
tesen az itt élők, ami-
lyent csak kevés helyen 
kapnak így meg. És ezt 
nem valamiféle eltúlzott 
városszeretet vagy eset-
leg realitásokat nélkülö-
ző elfogultság íratja ve-
lem. Nem, nem! Mert 
gondoljuk csak át! Hol 
van még Magyarorszá-
gon egy olyan város (no 
jó, Budapest talán kivé-
tel), ahol évről évre vi-
lághírű együttesek lép-
nek fel, s amely fontos 
helyet foglal el ez eu-
rópai fesztiváltérképen? 

Igen, ez a VOLT Fesztivál, amelynek néhány napja alatt 
százhetvenezer fiatal fordul meg Sopronban. Hol van 
még egy olyan város, amelynek római kori kőfejtőjé-
ben kialakított európai színvonalú barlangszínházában 
ebben a szezonban (szeptember végéig) 17 különböző 
műfajú produkciót láthatnak a kulturális különlegessé-
gek kedvelői? Az Aida musicalváltozatán túl az örökifjú 
Macskákat is, de bizonyára sokakat vonz majd a Nabuc-
co, az Experidance bemutatója és a 100 tagú Cigány-
zenekar. Ezeket csak példaként emeltem ki a számos 
izgalmas barlangszínházi produkció közül. És termé-
szetesen még nincs vége! Megtelnek élettel a várke-
rületi teraszok, vasárnaponként rendszeresen tartanak 
– felváltva – hangversenyeket a Várisi Zenepavilonban 
és az Erzsébet-kertben. Volt néptáncfesztivál, lesznek 
(vannak) kiállítások és nagyszabású koncertek is. Aki 
veszi a fáradságot és átböngészi a programkínálatot 
(és akkor még a sportról egy szót sem ejtettem), igazat 
ad nekem. Sopron nem mindennapos élményt kínál, 
amelyet megkoronáz természeti szépsége és a város 
különleges hangulata. A szervezők sokat fáradoztak 
(a múltban és napjainkban is), hogy az ünnepi hetek 
valódi ünneppé váljon, és hogy ezt így érezzék a sop-
roniak és vendégeink is.

„Sopron ugyan egész 
évben színvonalas 
programokat kínál, 
de a Soproni Ünnepi 
Hetek felülír min
den más lehetőséget. 
Június közepétől július 
derekáig olyan valódi 
összművészeti feszti
vál résztvevői lehet
nek a város vendé
gei és természetesen 
az itt élők, amilyent 
csak kevés helyen 
kapnak így meg.”

Horváth Ferenc jegyzete

Ünnepnapok

Kilátogat a SÜH programjaira?

HERCZEG ANIKÓ:
A barlangszínházban az Ai-
dát néztük meg, majd részt 
vettünk a Folkfesten. A VOLT 
Fesztiválra bérletem van. 
A Sop  roni Mú  zeumban kiállí-
tását is szeretném megnézni.

GRÁCZOL ZITA:
A VOLT Fesztivál bérlete-
met már megvásároltam, 
így a teljes időt a kemping-
ben tölthetem. Ezután eluta-
zom és a karitatív táborban 
fogok segítőként dolgozni.

TOKODY PÉTER: 
A rajz és a zene érdekel leg-
inkább, jómagam pedig, ha 
tehetem, gitározom. Sajnos, 
a nyáron éjszaka dolgozom, 
így napközben kevesebb idő 
jut a programokra.

FISCHER ZSÓFIA:
Minden erőmmel az ál-
lamvizsgára készülök, szá-
momra ez most a legfon-
tosabb. Majd a nyár má-
sodik felében lesz időm 
a kikapcsolódásara.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

MUNKATÁRSUNKTÓL

Negyvenéves az Országos Érem -
biennálé – a jubileumot ezút-
tal is egy nívós kiállítással ün -
nepelték. A magyar képző-
művész társadalom elismert 
alkotóinak érmeit állították ki 

a Lábasházban, a legjobbakat 
pedig most is díjazták.

– Sopron számára megtisz-
telő, hogy kétévente az orszá-
gos érembiennálé házigazdája 
lehet – mondta a tárlat megnyi-
tóján dr. Simon István. Sopron 
alpolgármestere párhuzamot 

vont az érmek története és az 
emberi história között, megkö-
szönte a szervezők, támogatók, 
művészek munkáját, valamint 
méltatta L. Kovásznai Viktóriát, 
az előző biennálék kurátorát.

Sopron 1977-ben ünnepelte 
szabad királyi várossá nyilvá-
nításának 700. évfordulóját, az 
akkori ünnepi hetek részeként 
rendezték meg először az orszá-
gos érembiennálét városunk-
ban. A tárlat helyszíne azóta is 
a Lábasház.

– Az érmek univerzuma – így 
jellemezte a tárlatot szakmai 
megnyitójában dr. Szunyogh 
László. A szobrász- és éremmű-
vész szólt Ferenczy Béni jelen-
tőségéről, aki felvirágoztatta az 
éremművészetet.

A megnyitó után átadták az 
idei érembiennálé díjait: Sop-
ron város nagydíját, a Ferenczy 
Béni-díjat ezúttal Bakos Ildikó 
vette át. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Díját 

2017-    ben Kurucz Petra kapta 
meg, a Civitas Fidelissima, Sop-
ron − a Leghűségesebb Város 
díjat Szabó Virág érdemelte ki. 
A Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének 
elismerését Horváth Lászlónak 
ítélték oda, a Magyar Éremmű-
vészetért Alapítvány díját Ézsiás 
István nyerte el. A legjobb vert-
érem készítőjének járó elisme-
rést Szabó Menyhért kapta, 
a Kiss Nagy András emlékdíjat 
Baráth Fábián vette át, a Magyar 
Pénzverő Zrt. elismerését pedig 
Pelcz Balázsnak ítélték. Az érmek 
mellett a Lábasház kistermében 
megnyílt a 20. érem  bi en nálé 
nagydíjasának, Szlávics László-
nak a ka  ma ra ki ál   lí  tása. Itt 78, 
főként az idővel, az idő múlásá-
val foglalkozó alkotást nézhet-
nek meg az érdeklődők. A XXI. 
Országos Érembiennálé augusz-
tus 6-ig látható a Lá  bas házban, 
keddtől péntekig 12-től 16, szom-
baton és vasárnap 10–18 óráig.

XXI. Országos Érembiennálé

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Várkerületen Folkfesztivál, 
finom soproni borok, vásári for-
gatag, gyerekprogramok, a bar-
langszínházban pedig az Aida 

musical előadása várta az érdeklődő-
ket az ünnepi hetek nyitóhétvégéjén.

– Ismét összegyűltünk a Sop-
roni Ünnepi Hetek megnyitó-
jára – kezdte köszöntőjét a Vár-
kerületen felállított színpadon 
dr. Simon István alpolgármes-
ter. – Az ünnepi heteken egy-
szerre van jelen a kultúra, a szó-

rakozás és a sport is. A rendez-
vénysorozat sikere töretlen és 
mindig képes megújulni. Az 
egy    re színesebb, változatosabb 
programok idén is hatalmas 
választékot kínálnak az érdek-
lődőknek, hiszen folklórbemu-

tatók, templomi hangverse-
nyek, könnyűzenei koncertek, 
gyermekprogramok, képző- és 
iparművészeti kiállítások, sport-
versenyek sokasága szerepel 
a programsorozatban. Erősöd-
jenek az emberi kapcsolatok, 
legyünk együtt és érezzük jól 
magunkat! A rendezvényt ezen-
nel megnyitom! – zárta szavait 
az alpolgármester.

A SÜH nyitóhétvégéjén a több 
mint másfél évtizedes múlttal 
rendelkező soproni nép tánc-
fesz ti vál 2017-ben is színvo-
nalas néptánc pro duk ci ók kal, 
népzenei és világzenei koncer-

tekkel kedveskedett a Várkerü-
letre látogatóknak. A Rá  ba Nép-
táncegyüttes, a Pen  delyes Tánc-
együttes, valamint a Sopron 
Táncegyüttes mellett fellépett 
még a Csali Néptáncegyüttes 
(Somorja) és a Csallóközi Nép-
táncegyüttes (Dunaszerdahely) 
is. A Várkerület igazi forgataggá 
változott át erre a hétvégére: 
kirakodóvásárosok, finom sop-
roni borok, kézművestermékek 
sokasága várta a helyieket és az 
ide érkező turistákat.

Az ünnepi hetek rendezvény-
folyama nyár végéig tart Sopron 
különböző helyszínein.

Nyári fesztiválváros

A Soproni Ünnepi Hetek nyitóhétvégéjén több ezren látogattak ki a várkerületi programokra,  
köztük a Ladánybene 27 együttes koncertjére is FOTÓK: NÉMETH PÉTER
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség és  gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai 
vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• 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: 
• Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• közigazgatási gyakorlat, 
• legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

Munkakör fő tartalma: 
• Számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
• időszaki és éves beszámoló készítésében való részvétel,
• költségvetés készítésében való részvétel.

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.

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 Király Attiláné osztályvezetőtől a 99/515–138-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. június 4-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 „Számviteli ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. június 18. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a 
pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

         ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI, valamint 

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:      
• egyetemi, főiskolai vagy alapképzésben pénzügyi és számviteli szakon szerzett közgazdász szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Adóigazgatási ügyintézői munkakör fő tartalma
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban;
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével, nyilvántartásával 

kapcsolatban.

Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintézői munkakör fő tartalma
• adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó, valamint helyi iparűzési adó 

tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján;
• végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a kintlévőségek megfelelő 

kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, 
fizetéshalasztás) vonatkozásában döntéselőkészítés.

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.

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 Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. június 26-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni: „Adóigazgatási ügyintéző” vagy „Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. július 2-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 
személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat 
benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

MUNKATÁRSUNKTÓL

1971-ben – az országban elsőként – épült erdei 
tornapálya a Soproni Parkerdőben, amely mos-
tani felújítása során egész évben működő éjsza-
kai világítást és új fitneszeszközöket kapott.

– Meggyőződésem, hogy a mai, 
urbanizálódott és a természetes 
környezetétől elszakadó ember 
számára az er  dő rendkívül fon-
tos, pótolhatatlan – hangsúlyoz ta 
avatóbeszédében Gulyás And-
rea, a Föld  művelésügyi Mi  nisz té-
ri um kö  zi gaz gatási ál  lam  tit kára. 

– A Sop  roni Parkerdő munkatár-
sai különös figyelmet fordíta-
nak arra, hogy megóvják a rájuk 
bízott erdőt. Nélkülük és a hozzá-
juk hasonló elhivatott erdészek 
nélkül nem valósíthatnánk meg 
az állami erdőgazdaságok közjó-
léti és turisztikai aktivitásának 

nö  velését, amely tárcánk kiemelt 
céljai között szerepel.

Az elmúlt két évben több 
mint hétmilliárd forint összeg-
ben valósultak meg olyan be  ru-
házások, amelynek eredménye-
ként tu  ris ta házak, tú  ra  út vo na-
lak, ke  rék párutak épü  ltek. Ezek 
a fej  lesztések hozzájárulnak 
ah   hoz, hogy az erdővel minél 
több természetbarát ismerked-
hessen meg.

Barcza Attila, az önkormány-
zat ifjúsági és sportbizottságá-
nak elnöke örömét fejezte ki, 
hogy egy ilyen nagyszerű tor-

na   pá  lyával gazdagodott Sop-
ron, amely ismét régi fényében, 
de a kornak megfelelő modern 
sporteszközökkel gyarapodha-
tott, amelynek megóvása kö -
zös érdekünk.

Utoljára mintegy tíz évvvel 
eze  lőtt újították fel az 1971-ben 
létrehozott erdei tornapályát, 
így a Tanulmányi Erdőgazda-
ság Zrt. szükségesnek érezte, 
hogy a mai kor kívánalmainak 
is megfeleljen a két kilométe-
res, húsz állomásból álló pálya. 
– Az ál    lo  mások számát és az ere-
deti nyomvonalat meghagytuk, 
de ez utóbbinak megfordítottuk 
az irányát, most az Ojtozi út ele-
jétől indul és a Lö  vér szállónál 
ér véget – tudtuk meg Bánáti 
Lászlótól, a TAEG Zrt. parkerdei 
és kommunikációs igazgatójá-
tól. – Az Oj  tozi úti kivilágított 
700 méteres szakaszra kültéri 
fitneszeszközöket helyeztünk el, 
melyeken akár éjszaka is elvé-
gezhető egy komplett edzés. 
A tor  napálya további vonalára 
pe  dig fa és fém torna- és ügyes -
sé gi eszközök kerültek.

Minden állomásnál megújul-
tak az információs táblák is: jel-
zik, hogy melyik eszközt mire és 
hogyan lehet használni, és fel-
tüntették az ajánlott gyakorla-
tok számát és formáját is. A fel-
újítás mintegy 10 millió forin-
tos költségét a TAEG Zrt. saját 
forrásból állta, illetve támogatta 
a soproni önkormányzat a Lövér 
Program keretében.

Tízmillió forintból újult meg hazánk első erdei tornapályája

Éjszakai erdei fitnesz
DR. HADARICS TIBOR

Sorozatunkban 
a lakóhelyünk köz-
vetlen közelében élő 
növények és álla-
tok megismeréséhez, 
védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

Közismert, még gyakori, de csök-
kenő állományú fecskefajunk 
a mol  nárfecske, amely főleg tele-
püléseken költ. Eredetileg szik-
lákon fészkelt, a városok és ben-
nük a kőépületek elterjedésével 
vált kultúrakövető fajjá. Gömb 
alakú, zárt sárfészkeit többnyire 
ereszek és épületpárkányzatok 
alatt találjuk, de hidak, mólók 
alatt is költhet. Általában tele-

pesen fészkel, néha több száz 
fészek is lehet egymás hegyére–
hátára tapasztva. 

A molnárfecs  ke könnyen felis-
merhető kékesfekete hátoldalá-
ról (felülről nézve csak farcsíkja 
fehér) és hófehér hasi oldaláról; 
farka a füsti fecskéénél kevésbé 
villás. Kizárólag repülő rovarok-
kal táplálkozik. Áprilisban ér -
kezik meg hazai költőhelyeire, 
és szeptemberben vonul el az 
Afrika Szaharán túli területein 
lévő telelőhelyekre. Ha fecske 
te  lepedik meg házunkon, akkor 
semmiképpen se verjük le a fész-
ket, inkább a fészek alá szerelt 
deszka (úgynevezett fecskepe-
lenka) segítségével előzzük meg 
a madarak piszkítását. Az eresz 
alá szerelt műfészek segítségével 
meg is telepíthető.

Városba költözött 
a molnárfecske

Dr. Jámbor László, Gulyás Andrea és Barcza Attila adta át rendeltetésének  
a megújított erdei tornapályát FOTÓ: KOVÁCS ZOLTÁN
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1992
Szoboravató
Méltán nevezhetjük az egyik 
legsopronibb soproninak. Ta 
nít ványai, tisztelői, rokonai 
és barátai számosak a város
ban, mint ahogy emlékét őrzik 
a né  ma utcák, az akvarellbe örö
kített táj. Soproni jelzőt kapott 
neve elé, sokan azonban még 
most is úgy emlegetik: Horváth 
Jóska bácsi. A város nem kényez
tette el Munkácsydíjas fiát: 
nemrég azonban egy szürke 
jereváni utca őrzi nevét. Kutas 
László szobrászművész készí
tette el az akvarell poétájának 
mellszobrát, melyet ma délután 
öt órakor avatnak fel a Festő 
köz bejáratánál. A Soproni Vá 
rosszépítő Egyesület és Horváth 
József leszármazottjai által ren
dezett ünnepségen a soproni 
gyökerekkel bíró Andrásfalvy 
Bertalan művelődési és köz
oktatásügyi miniszter mond 
szoboravató megemlékezést. 
Az ünnepség után hat órától 
a Caesarházban Kutas László 
szobraiból rendezett kiállítást 
tekinthetik meg az érdeklődők.  
(Soproni Hírlap)

1967
Gólzápor! 
SVSE – Ajkai Bányász 7:3. Sop
ron, 1300 néző. Játékvezető: Ems
ber ger. Az SVSE így áll fel: Hor

váth – Sali, Borsos, Sift – Ha  ta la, 
Ikvahidi – Csuthy, Sza  kol czay, 
Som, Turi, Szentes. Alig indult 
el útjára a labda, de már Csuthy 
átadásából Turi szép gólt lőtt. 
A 13. percben Turi fejjel Som elé 
játszott és a középcsatár a kifutó 
kapus mellett a bal felső sarokba 
lőtt. A 23. percben a vendégek 
kapusa röviden öklözött, a labda 
Turi elé pattant, aki hatalmas 
erővel bombázott a jobb felső 
sarokba. Három perccel később 
ismét Turi remekelt, ezúttal 25 
méterről talált a léc alá. A fél
idő vége előtt néhány perccel 
szépítettek a vendégek (4:1). 
A fordulás után a vasutasok 
ismét rákapcsoltak, a 48. perc
ben ismét Turi volt eredményes, 
majd néhány perccel később 
Szentes lövését a kapus csak 
kiütni tudta, a labda Som elé 
pattant, aki a hálóba lőtt. Ezt 
követően esett az ajkaik máso
dik gólja, majd ismét Som talá
lata következett, amit egy ajkai 
gól követett és ezzel ki is ala
kult a végeredmény. Élvezetes 
mérkőzésen gólzáport látha
tott a sop roni közönség, a ha  zai 
csatársor ötletes, lendületes és 
gólerős játéka örömet okozott 
a nézőknek, a vé  delem „gólké
pességének” azonban aligha 
örültek ennyire. Az SVSE hát
védhármasa időnként fella
zult, Horváth kapus két gól

ban is erősen benne volt. Egyé
nileg Hatala, Turi, (négy gólja 
pazar teljesítmény!) Som és 
Szakolczay játéka emelhető ki.  
(Kisalföld)

1917
Hős huszár
Szalay György, a császári és ki 
rályi 9. huszárezred huszárja 
egy másik bajtársával mint 
összeköttetés Beremiányból La 
tacz ba indult el. Mikor aztán 
innen írásos jelentéssel kellett 
volna visszatérniük, a két lovast 
nem csupán az ellenséges jár
őrök és tábori őrségek vették tűz 
alá, hanem még négy ellensé
ges lovas is üldözni kezdte őket. 
Szalay lova egy hóval befújt 
árok átugratása közben felbu
kott, s aztán elszaladt. Szalay 
azonban a kritikus pillanatban 
sem vesztette el a fejét, hanem 
a jelentést gyorsan átadta a baj
társának ezekkel a szavakkal: 
„Vedd át gyorsan a jelentést, én 
pedig majd kisegítem maga
mat!”. És sikerült is a közeli er 
dőbe menekülnie, onnan pe 
dig lőni kezdett az őt üldöző 
lovasokra úgy, hogy azok 
megfordulva elinaltak. Sza
lay György huszárt a kis ezüst 
vitézségi éremmel tüntették ki.  
(Soproni Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Mese kategóriá-
ban első helyezést 
ért el az „Így írok 
én…” irodalmi pályá-
zaton Németh Júlia 
Boróka. Műve, az 
Afini titkai kalózos 
kalandba kalauzol.

84 pályamű érkezett az „Így írok 
én…” diákoknak kiírt irodal mi 
pályázatra. A pályázók több mű -
fajban is küldhettek be műveket. 
A mese kategória első helyezését 
Németh Júlia Borókának, a Deák 
Téri Általános Iskola ha  todik osz-
tályos diákjának ítélte oda a zsűri.

– Nagyon szeretek írni, koráb-
ban is szoktam – már egész ki -
csi ko  rom óta – meséket, verse-
ket és történeteket kitalálni 
– mondta Németh Júlia Boróka. 
– Az „Így írok én…” pályázati ki -
írása nagyon megtetszett. Csak 
azt kellett eldöntenem, mit küld-
jek be, hiszen több kész írásom 
van, volt miből választani. Végül 
az Afini titkai című mesémre 
esett a választásom, melyet egy 
korábbi nyaralás alatt írtam 
meg. Arról szól, hogy egy kislány 
talál egy naplót, amit elolvas, és 
a benne rejlő titkokat szeretné 
megfejteni. Kalandos történet 
bontakozik ki, kalózokkal találko-
zik, néhány „csavar” után a tör-
ténet jól végződik.

Júlia hobbiból „filmezni” is 
sze   ret, szívesen örökít meg tör-
téneteket kamerával. Az Afini 
titkait eredetileg szerette volna 
egy filmes pályázatra megva-
lósítani. Most az „Így írok én…” 
pályázaton szerezte meg vele az 
első helyezést. – Meglepődtem, 
hogy nyertem, mert bár már 
indultam pályázatokon, első 
még sosem lettem. A családom 
nagyon büszke volt a si  keremre. 
Az osztályomban is felolvasták 
a pályázatomat, attól egy kissé 

zavarba jöttem – tette hozzá Jú -
lia. – Szeretem az irodalmat és 
a rajzot, szabadidőmben az írás 
mellett szívesen rajzolok. Nem-
sokára a festményeimből és raj-
zaimból egy másik kisvárosban 
kiállításom is lesz. Nagyon sze-
retek kosárlabdázni is, azonban 
most pihenésre kényszerültem 
a térdem miatt, de mihamarabb 
folytatni szeretném. 

Júlia a díjjal oklevelet, könyv  u -
talványt és belépőjegyeket nyert 
a fertőrákosi barlangszínházba.

Afini titkai és a kalózok

Németh Júlia Boróka FOTÓ: CZIRÁKI VIKTÓRIA

A 100 éves Lions mozgalom 
megünneplésének utolsó prog-
ramját, a XXVII. Lions bált tartot-
ták meg a közelmúltban a Hotel 
Sopronban. Az eseményen Vörös 
Ákos, a ko  rábbi elnök átadta sze-
repkörét Balogh Sándornak, fel-
avattak egy új tagot Bors Dániel 
személyében, valamint a sop-
roni klub megválasztotta tagjai 
közül „Az év oroszlánját”, Bu  nye-
vácz Róbertet.

Az országban 40 klub műkö-
dik, a tagok száma mintegy ezer 
fő. Mindegyik klub elnöke meg-

küldi az országos kormányzó-
ságnak a je  lölést „Az év Lionja” 
kitünte tő címre. Ezt idén a sop-
roni Németh Emil érdemelte 
ki: a ta  valyi elnöknek óriási ér -
demei vannak abban, hogy a Ma -
gyar Posta em  lék bélyeget adott 
ki a 100 éves Lionsról. A bál fő -
véd   nöke dr. Fodor Tamás pol-
gármester, védnöke Kövesdi Szi-
lárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, 
díszvendége pedig Buczkó Judit, 
a Vakok és Gyengénlátók Megyei 
Egyesülete Soproni Csoportjának 
vezetője volt.

Első díjat kapott 
a soproni Du -
ducz né Práder 
Éva a Budapesten 
megrendezett XXI. 
Baba- és mackóké-
szítési versenyen 
történelmi vise-
let kategóriában. 
Az alkotások az ez 
alkalomból a Vaj-
dahunyad várban, 
a Mezőgazdasági 
Múzeumban ren-
dezett kiállításon 
is megtekinthe-
tők voltak. 

Érmes 
babák

Vörös Ákos és Bu  nye vácz Róbert FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Díjazott Lionok

PLUZSIK TAMÁS

Sok-sok tűnődés és keresés után 
sem lehetett volna nagyobb sikerű 
darabot találni barlangszínházi nyi-
tánynak, mint Elton John és Tim 

Rice musicaljét, az Aidát. Hogy mennyire teli-
találat volt a választás, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az elmúlt heti premier és az azt 
követő három előadás közönségsikere.

Igazi sztárparádét láthattak a sze    -
rencsés jegytulajdonosok: Aidát 
az a Stéphanie Schlesser játszotta, 
akinek hang  ját és ki  robbanó te -
hetségét már megismerhette 
a sop  roni közönség a Sing  Sing -
Sing musical show-ban, és akit 
Sophie Mar ceau utódjaként is 
emleget a francia szaksajtó. Most 

nemcsak a hangja és a játéka volt 
elbűvölő, hanem mindezekhez 
még csipetnyi fűszert is adott 
a Párizsban élő, félig magyar 
szár  mazású művésznő alig-alig 
észrevehető akcentusa. Vas  tag 
Tamás Radames szerepében ala-
kított maradandót, mint ahogy 
a premiert követően maga is fo -

galmazott: élete eddigi legna-
gyobb szerepe volt ez énekes-
ként és színészként egyaránt. 
Füredi Ni  ko lett visszatérő ven-
dége a sop  roni társulatnak, ezút-
tal Am  ne  ris hercegnő szerepében 
nemcsak a hangját csodálhattuk 
meg, hanem sorozatos átváltozá-
sait is, mind külsőségeiben, mind 
a szerep diktálta megformálások-
ban is: – Amneris jellemfejlődése, 
az a lélekút, amit a darabban vé -
gig kell járnia, komoly színészi 
kihívás volt számomra, de úgy 
látom, megérte a sok fáradságot, 
a kö  zönségsiker mindenért kár-
pótolt – fogalmazott a művésznő. 

Radames apjaként, Zoser fő -
mi  niszter szerepében az Emer -
ton-díjas, egykori Moho Sapiens 
együttes frontemberét, Szomor 
Györgyöt láthattuk és hallhat-

tuk, aki egyúttal az előadás szö-
vegkönyvének, illetve a dalszöve-
geknek is a szerzője. A produkció 
zenei vezetője Ober  frank Péter, 
a látványos díszletek, illetve a ko  -
re ográfia Szakál Attila munkája, 
a jelmezeket pedig Húros Anna-
mária tervezte. 

– Az Aida egyszerre szól az örök 
szerelemről, az önfeláldozásról 
és a hazaszeretetről, ez pedig 
min  dig aktuális, talán ezért is 
érintette meg ily módon a közön-
séget – mondotta a be  mutatót 
követően Pataki András, a darab 
rendezője, a Pro Kultúra igazga-
tója. – A siker, mely évek kitartó, 
céltudatos munkájának az ered-
ménye, mindnyájunkat bol-
doggá tesz. Igazi csapatmunka 
volt, a kö  zel százfős stáb minden 
tagjának kijár a köszönet.

Közönségsiker lett Elton John és Tim Rice musicalje, az Aida

Barlangszínházi nyitány

Az Aida egyszerre szól az örök szerelemről, az önfeláldozásról és a hazaszeretetről FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában és online. – www.barlangszinhaz.hu

Július 7., 8. 20.00
NABUCCO
Opera olasz nyelven / Kassai Állami Opera
Verdi egyik legnépszerűbb operája, melynek kórusdala a szabadság himnuszává 
vált, s máig az egyik legkedveltebb kórusmű.

Július 9. 20.00
QUEEN-REAL JAZZ Budapest Jazz Orchestra
Magyarország első számú dzsesszzenekara egyedüliként a világon öltözteti 
dzsesszes köntösbe a legendás Queen együttes dalait. A produkcióhoz nem 
kisebb neveket nyertek meg, mint Wolf Katit, Csordás Leventét és Kocsis Tibort. 

Július 14. 20.00
HERNÁDI PONT
Hernádi Judit önálló zenés estje
Orlai Produkció
Mint tudjuk, jöhet egy pont… és jön Hernádi Judit!

Július 15. 20.00
EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT
Komédia zenével / Orlai Produkció
Kezdődik a Beatle-mánia! A nagy londoni sikerszéria után most hozzánk is 
megérkezett.

Július 16. 20.00
UDVAROS DOROTTYA
Lemezbemutató koncertje
Bereményi Géza szövegei ezúttal is a férfi-nő viszony finom árnyalatait vizsgálják. 

Július 21., 22. 20.00
CIGÁNYPRÍMÁS
Operett magyar (07.21.) és német (07.22) nyelven
Főszerepben: Szolnoki Tibor (Jászai-díjas) és Sövegjártó Áron

Július 23. 20.00
A SZŐKE CIKLON
Zenés akcióvígjáték / Játékszín (Budapest)
Főszerepben: Őze Áron, Földes Eszter, Szerednyey Béla / Kerekes József, 
Pusztaszeri Kornél, Csonka András

Július 28., 29., 30. 20.00
GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
Omega musical / ExperiDance Production
A RaM Colosseum színpadán nagy sikerrel bemutatott musical, 24 ExperiDance 
táncművésszel és 20 szenzációs Omega slágerrel!

Javában tartanak az augusztusi kosárlabda Európabajnok
ság előkészületei a Novomaticarénában. Az átalakításhoz 
az önkormányzat mellett a TAOprogram is támogatást 
nyújt. A létesítmény alagsorában lévő panziórész felújítá
sa is jól halad. Átalakítják a csarnok főbejáratát, parkosí
tanak és további parkolóhelyeket is kialakítanak. Az Aka
démiai Oktatóközpont új öltöző–rehabilitációs egységgel 
gazdagodik, és egy minden igényt kielégítő, sokoldalúan 
használható előadóterem is segíti majd a munkát. 

Átalakítják az arénát

A tavalyinál jóval több nevező 
csapat, fantasztikus hangulat és 
hatalmas küzdelem – ez jelle-
mezte az idén júniusban a Fertő 
tavi strandon megrendezett 
sárkányhajó-fesztivált. 

A 200 méteres pályán általá-
nos, középiskolás és felnőtt csa-
patok mutathatták meg gyor-
saságukat a Fertő Tavi Vitor-
lás Szövetség és Sopron Város 
Sport    felügyeleti Csoportja közös 

sportrendezvényén. A sárkány-
hajó-fesztivál kiválóan sikerült: 
rekordszámú, 21 felnőtt csapat 
vett részt a versenyen, amely a ta  -
valyihoz képest csaknem dupla 
annyi nevezést jelentett. 

Az általános iskolai csapatok 
kategóriájában a Petőfi Sándor 
Általános Iskola győzött, meg-
előzve a Loch Ness I. (Soproni 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola) és a Hunyadi János Evan-

gélikus Általános Iskola egységét. 
A középiskolások között a Szent 
Orsolya Gimnázium végzett az 
élen, második a #porpi (Soproni 
SZC Porpáczy Antal Szakgimná-
ziuma), harmadik pedig a Sop-
roni Atlétikai Club csapata lett. 
A felnőtt egységek küzdelmét 
hatalmas csatában a Skipper 
Ca fe – Fertő tó nyerte, az ezüstér-
met „A Serények”, bronzot pedig 
a Durodragon csapata nyerte.

Viharos, 50–60 kilométer/ órás szélben zajlott a verseny

Esterházyregatta

Évadzáró a Darazsaknál

A Soproni VSE 
felemás éve

Népszerű volt az idei 
sárkányhajó-fesztivál

A sárkányhajófesztiválon tavaly 11, idén már 21 felnőtt csapat vett részt  
a küzdelmekben FOTÓ: SPORTFELÜGYELETI CSOPORT

VÍZISPORTNAP A FERTŐ TÓNÁL

Idén is június elején szervezte meg a Fertő Tavi Vitorlás Szö-
vetség és a városi sportfelügyelet a vízisportnapot a Fertő 
tónál: a Go boating elnevezésű programon idén 180 diák 
vett részt. A rendezőknek az volt a céljuk, hogy a gyerekek 
megismerjék, kipróbálják és megkedveljék a vízi sportokat. 
A fiatalok kajakoztak, kenuztak, kipróbálhatták a magasabb 
osztályba sorolt vitorláshajókat, valamint vízi sorversenye-
ket is szerveztek számukra. Mint minden évben, ez alka-
lommal is a motorcsónak volt a legnépszerűbb a résztve-
vő diákok körében.

PÁDER VILMOS

Az SVSE a 2016/2017-es szezon-
ban hullámzó teljesítményt 
nyújtott. Az NB II-es csapatnak 
a bajnokság őszi idénye sikerült 
eredményesebben, a tavaszi sok 
kívánnivalót hagyott maga után. 

Ősszel 7 győzelem, 8 döntet-
len, 5 vereség, 24 rúgott és 22 
kapott gól volt a mérleg. Tavasz-
szal az első hét fordulóban csak 
három pontot gyűjtöttek, két 
gólt lőttek és 8 gólt kaptak a sop-
roniak. Az idei év 18 mérkőzésén 
csak 13 alkalommal sikerült gólt 
lőni, és 16-szor a soproniak háló-
jában kötött ki a labda. Ez idő 
alatt a csatároknak gyakorlati-
lag nem volt értékelhető telje-
sítményük, kivételt csak a házi 
gólkirály, Erdélyi László jelen-
tett. Az elért 37 gólból egymaga 
tízet szerzett, ez a teljesítmény 
dicséretes. A csapaton belüli 
gólszegénység már önbizalom-
hiánnyal is párosult, ami tovább 
rontotta a helyzetet.

A húszas mezőnyből csak 
a há  rom kieső csapat szerzett 
kevesebb gólt, mint az SVSE. Az 
egész bajnoki évadban elért 11 
győzelem kevésnek mondható. 
A hazai pálya mérlege a leg -
lehangolóbb. 2016. augusztus 
14-én 2–1-re verték a Szolnokot, 
azóta csak ez év május 14-én sike-
rült ismét nyerni hazai közönség 
előtt, akkor a Nyíregyháza ellen 
nyertek 2–1-re. A hazai győzelem 
9 hó  napos elmaradására nincs és 
nem is lehet kifogás. Érthetetlen 
a csa  pat hullámzó teljesítménye, 
mivel ugyanaz a társaság játszott 
ősszel sikeresen, mint amely ta -
vasszal leszerepelt. A tiszta fejek, 
a nyugodt légkör nagyon hiány-
zott a Káposztás utcában.

A szurkolók nagyobb törő-
dést és odafigyelést érdemel-
tek volna, mivel üres lelátók 
előtt nem lehet sikeres a labda-
rúgás. Játékosoknak, vezetőknek 
egyaránt többet kell tenniük, 
és akkor ismét megtelik a sop-
roni stadion.

A Novomatic-arénában gyűl-
tek össze a vasárnapi évzáróra 
a Soproni Darazsak Akadémia 
csapatai, edzői és a gyerekek 
szülei. Abdai Géza társadalmi 
elnök kiemelte, az ovisokkal 
együtt több mint 400 gyerek 
mozog rendszeresen az akadé-
mia keretei között. Czukorné 
Hollós Anna, az akadémia 
elnöke pénzügyi és szakmai 

oldalról értékelte az elmúlt egy 
évet. A Raabersport Kft. ügy-
vezetője, Török Zoltán ismer-
tette mindazokat a beruházá-
sokat, fejlesztéseket, amelyek-
nek köszönhetően évről évre 
magasabb szinten, profi körül-
mények között folyhat a munka. 
Bejelentette: kicserélik a kiste-
rem 30 éves parkettáját. A csa-
patok és edzőik köszöntése után 

a hagyományos díjak átadása 
következett. A Legszorgalma-
sabb Kisdarázsnak járó serleget 
a Csípős Darazsak kenguru kosa-
rasa, Szabó Rozina vehette át. 
A Legjobb Darázs Játékos a fel-
nőtt csapatban is bemutatko-
zott Czukor Dalma lett, míg 
a Legeredményesebb Darazsas 
Edzőnek járó kupát Czirják Szil-
via érdemelte ki.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Június 17-én tartották meg 
a Fertő tavon az Esterházy-
regatta elnevezésű vitorlás-
versenyt, melynek két futamán 

többszemélyes nagyhajók indulhattak el.

A rendezvény kezdetén a reg-
geli órákban még szinte szél-
csend fogadta a Fertő tavi vízi-
telepre érkezőket, ahol a nagyha-
jós verseny mellett családi napot 
is tartottak. 

– 50–60 kilométer/ órás szél 
volt a verseny napján, kishajó-
kat nem is engedtünk volna ki 

a vízre – mondta Gimesi Réka, 
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
ügyvivője. – Ezek a vitorlások 
azonban tőkesúllyal felszerel-
tek, ráadásul többfős személyzet 
irányítja őket, így elég biztonsá-
gosak a nagy szélben is. Végül 
nyolc egység nevezett, az első 
helyezést a Soproni Építők színe-

iben versenyző Szigethi Botond, 
Hipságh László, Moser Balázs 
összetételű csapat szerezte meg. 

Az Esterházy-regatta kísérő-
programjaként a Fertő–Han-

ság Nemzeti Park munkatársai 
ismeretterjesztő előadásokkal 
várták az érdeklődőket, emellett 
a térség borászai kínálták a táj-
egység borait.

Az Esterházyregatta futamain többfős személyzettel rendelkező nagyhajók indultak FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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2017. június 21. – július 16. / Festőterem

BAKSAI 60
Baksai József festőművész kiállítása

Megnyitó: június 21. 18.00
Megtekinthető július 16-ig, 

hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. 
Jegyár: felnőtt 700 Ft / diák, nyugdíjas: 500 Ft

Bábszínház, zongoramuzsika, soproni borok
június 26. és július 1. között

a Liszt központ épülete előtt.

Zongoristák:
Gayer Mátyás, Kónyai Tibor, Pozsár Máté,
Szabó Máté, Varga Gábor, Váradi Albert

Borászatok, vendéglátók:

www.prokultura.hu

A borkóstolás és a programon való részvétel díjtalan.

Liszt Terasz
A VOLT Fesztivál ideje alatt,

mindennap 1 5 órától

LELÁTÓ

Labdarúgás
Június 24.,  
szombat 8 óra,  
Halász Miklós 
Sporttelep

SÜH kispályás 
labdarúgótorna

Rögbi
Június 24.,  
szombat 8 óra,  
Fertő tó

SÜH Lakes Beach 
Rugby Tour

›

Ötödik alkalommal rendez 
országos versenyt a SMAFC 
Szektorlabda Szakosztá
lya. A június 24–25i hét
végén lesz a Sopron Kupa 
a Krasznaicsarnokban, 
amelynek keretében az 
or  szág legjobb gombozói 
mérik össze tudásukat. 
A Sopron Kupa keretében 
külön utánpótlástornát is 
rendeznek.

A Sopron  
Kupáért  
játszanak

Terepfutás és túra az erdőben

Több mint háromszázan vettek részt a Soproni Tigrisek SE ju
bileumi rendezvényén. Támogatókat és sportolókat is jutal
maztak ez alkalomból: az előkészítő, kenguru gyerek, serdü
lő, kadett és junior csapatok legjobbjai kaptak elismeréseket.
Az NB IIes csapat legeredményesebb játékosa Balogh Ger
gely lett. A szezon legjobb játékosának járó Balogh Sán
dor díjat Gundinger Soma érdemelte ki. A kerekesszékes 
csapat legjobbjává Molnár Attila válogatott kerekesszékes 
kosárlabdázót választották, az év edzője elismerést pedig 
a kadett csapat trénere, Németh Lehel kapta. 
– Rendhagyó módon díjaztuk a 20 év legjobb Tigrises játé
kosát is – mondta el Nagy Tamás elnök. – Vesztergom Zsolt 
kapta az elismerést, aki 18 éves korában Magyarország leg
jobb utánpótláskorú játékosa volt, felnőttként pedig ma
gyar bajnok és Magyar Kupagyőztes lett. A kiváló hangu
latú délutánon több mint 300an vettek részt, bizakodva 
várjuk a következő 20 esztendőt egyesületünk életében.

300an ünnepeltek  
a Tigrisekkel

PÁDER VILMOS

Éremosz-
tással egy-
bekötött 
évadzá-

rót tartott a megújult 
Kőszegi úti sport-
csarnokban a sop-
roni Turris SE asztali-
tenisz szakosztálya. 

A közelmúltban megtartott 
évadzáró eseményen megje-
lent és felszólalt dr. Simon István 
alpolgármester, aki elismerően 
beszélt az egyesület megújulá-
sáról. Gratulált a felnőtt gárda 
NB I-ben (a nyugati csoportban) 
elért második helyéhez, köszön-
tötte az örökifjú pingpongost, 
a 86. évében járó Puskás Árpá-
dot, akinek neve összeforrott 
a soproni asztalitenisszel.

Az egykor szebb napokat 
meg  élt szuperligás együttes-
nél dr. Paál Dávid magasra tette 
a mércét. Ő azonban az aszta-
litenisz szövetség munkatársa 
lett. A tavaly nyáron megalakult 

új elnökség, élén dr. Fehér Ákos 
főorvossal és Tóth Tibor vezető-
edzővel új alapokra helyezte az 
egyesület munkáját. 

A vezetőedző ismertette szak-
mai elképzeléseit, első számú 
feladatnak a fiatalok to  borzását, 

az utánpótlás nevelését tartja. 
Elmondta: „Az az igazi klub, ahol 
van utánpótlás és gyerekneve-
lés”. Második helyen az iskolás 
programot jelölte meg, harma-
dik pontként az újonc és serdülő 
korú csapatok versenyeztetését 

emelte ki. Célja, hogy növelje az 
asztaliteniszező hölgyek számát.

Zárásként dr. Simon István át -
adta az NB I-es második helye-
zett felnőtt csapatnak az ezüst-
érmeket, majd sok sikert és sze-
rencsét kívánt a júliusi extraliga 

osztályozójához. Dr. Fehér Ákos 
elnök záróbeszédében megkö-
szönte a versenyzők helytállását, 
az NB I., NB III. és megyei csa-
patok jó szereplését, az orszá-
gos ranglistaversenyeken elért 
egyéni és páros sikereket. 

Tóth Tibor: „Az az igazi klub, ahol van utánpótlás és gyereknevelés”

Újra az extraligában a Turris SE?

Lezárult  
a bajnokság

Sikeresen zárta a 2016/17-es baj-
noki szezont a városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság. A polgár-
mesteri hivatal sportfelügye-
lete és a városi szabadidő sport-
szövetség szervezésében 67 csa-
pat 5 osztályban küzdött a jobb 
helyezésekért. 

Az első osztályban a Limit 
Change lett a bajnok; győzelmé-
vel elnyerte az újonnan alapí-
tott Sopron város kispályás baj-
noka vándorserleget. Második 
az Erzsébet Kórház, 3. a Centrál 
Palace lett. A másodosztályban 
a JGB–Muki Football Team, a DA 

Faktor és az FC Tequila Sopron 
a sor  rend. Harmadosztályban 
a Fire–Natura diadalmaskodott, 
ezüstérmes az FC 3000, míg 
a bronz  érem a Soma LC-nek ju -
tott. Negyed/ A osztályban az 
SFC 1., a Muzsaji Tóvendéglő 2., 
az Aréna GYM 3. lett. A negyed/B 
osztály bajnoka az Incognito, 
2. a Füzi-Szerelvény, 3. a J. és a Ha  -
ve rok együttese.

Az új szezon – melyben már 
kötelező lesz a számozott mezek 
használata, mert a jövőben min-
den osztályban hirdetnek gólki-
rályt – augusztus 28-án kezdődik.

Több százan vettek részt a hét-
végi Sopron trail terepfutóver-
seny különféle ka  te  góriákban 
megtartott versenyein. Az egyes 
számok útvonalát erdei utakon, 
a terep szépségeit megmutatva, 
futható erdőben jelölték ki. 

Dr. Simon István alpolgár-
mester köszöntötte a résztve-
vőket, s egyben örömét fejezte 
ki, hogy az ország minden szeg-
letéből érkeztek indulók. A ren-
dezvény a sportolás élménye 
mellett Sopron és környéke 
a jó hírnevét is szerteviszi az 
országban.

A Limit Change egyik tagja, Vörös Ata vette át dr. Far
kas Cipriántól a vándorserleget FOTÓ: NÉMETH PÉTER Remek idő, kihívásokkal teli kalandos pálya, jó hangulat és nyereményeső  

is várta az idei Icebug Sopron Trail versenyzőit FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A soproni asztaliteniszezők értékelték az elmúlt évadot FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!›

A hét mottója:

„A szív jósága olyan, 
mint a nap melege: 

életet ad. Csak 
a jóság, a szeretet 

maradandó. Olyan, 
akár a forrás. Minél 

többet merítesz 
belőle, annál jobban 

buzog. Légy jó!”

Henryk Sienkiewicz  
irodalmi Nobel-díjas  

lengyel regényíró

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Henryk Sienkiewicz: 
Quo vadis?

A lengyel regényíró 
egyik leghíresebb alko-
tása Néró császár idejé-
ben játszódik, bemutat-
ja az uralkodó rövid, de 
véres hatalmának utol-
só éveit, az arisztokrá-
cia dekadenciáját, a ke-
reszténység elterjedését 
– mindezt romanti-
kus sze  relmi történetbe 
ágyaz  va. Ezért a regé-
nyéért Henryk Sienkie-
wicz-et irodalmi Nobel-
díjjal tüntették ki.

›

2017. június 24.
Deák tér

Viseletverseny

Rutkai Bori Banda

Pályi János BábszínházaTündérkert

Drazsé zenekar

… és még sok játék, csoda, mese

Tündérszárny és manósapka viselése ajánlott! 
www.facebook.com/tunderfesztival , www.prokultura.hu

200 évvel ezelőtt szüle-
tett Sopronban Murmann 
Sámuel nemzetőr őrnagy, 
a soproni nemzetőrség pa-
rancsnoka, az 1848–49-
es forradalom és szabad-
ságharc mártírja. Temes-
váron végezték ki 1849. 
augusztus 25-én.

100 évvel ezelőtt, 1917. au-
gusztus 8-án kezdődött 
ojtozi csatában a Sopro-
ni 18-as Honvéd Gyalog-
ezred katonái is részt vet-
tek. A román csapatok visz-
szaszorításával végződött 
összecsapás emlékmű-
ve az Ojtozi fasoron áll.  
Forrás: Magyarország az 
első világháborúban, Bu-
dapest 2000.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár (www.szivk.hu) 
internetes oldalán megta-
lálható adatbázisból közöl 
részleteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Bór Dorina és Kocsis Ábel, két 
Széchenyi-gimnazista fiatal 
első helyezést ért el a 26. Ifjú-
sági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen egy 
általuk fejlesztett eszközzel és 
a hoz  zá tartozó programmal, 
melynek segítségével sugárter-
helés nélkül lehet következtetni 
a gerinc állapotára. A fiatalok 
korábban első helyezést értek 
el a Tudományos Diákkörök 
XVII. Kárpát-medencei Konfe-
renciáján is.

– Az eszköz gerincen való 
végigfuttatásával kimutatható 
a gerincferdülésre utaló jel 
– a su    gár terhelés csökkentésével, 
hiszen általában röntgenvizs-
gálattal mérik fel a deformitást 
– mondta el Bór Dorina, a Toli 
nevű eszköz egyik fejlesztője. 
– A gerincferdülés a tinédzserek 
körében elterjedt betegség, és mi 
úgy gondoltuk, a problémával 
foglalkozni kell. Engem épp emi-
att a projekt miatt kezdett érde-
kelni a biomechatronika.

Kocsis Ábel a projekt progra-
mozás részét vállalta. – Az esz-

közhöz csatlakoztatott számí-
tógép egy általunk írt program 
segítségével rajzolja ki a gerinc 
vonalát oldal- és hátulnézetben 
– mondta el Ábel. – A mérésekből 
viszonylag pontosan lehet követ-
keztetni a gerinc állapotára. Az 
eszköz fejlesztése során gerinc-
specialistával is konzultáltunk.

A diákokat tanáruk, Lang Ágo -
ta, a Széchenyi-gimnázium peda-
gógusa segítette a projektben, 
mely szeptemberben képvisel-
heti Magyarországot az Euró-
pai Fiatal Tudósok Versenyén 
Észtországban.

Május végén tartották meg a Lackner Kris-
tóf Általános Iskolában a hagyományos 
gyermeknapot. A szervezésben és a lebo-
nyolításban az iskolavezetés és a diákönkor-
mányzat mellett a szülők is részt vettek. 

Diáknap a Lackner   
iskolában

Széchenyis szabadalom

18 óvoda 250 gyermekkel vett 
részt az idei soproni oviolimpián, 
ahol minden gyermek ügyesen 
szerepelt. Az eredmények: első 
helyezett a Kőszegi úti tag  óvoda 

lett, második a ku  rucdombi tag-
óvoda, a harmadik helyezést 
pedig az Aranykapu óvoda érte el. 
A sporteseményen többek között 
volt kapura rúgás, kosárra dobás 

és akadályfutás is, de az elsőd-
leges szempont a részvétel volt, 
illetve az, hogy a sportra, a moz-
gás szeretetére ráirányítsák a leg-
kisebbek figyelmét.

Oviolimpia

FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

HORVÁTH FERENC

Sopron és a VOLT 
összetartozik. 
A fesz  tivál, a város, 
a táj, a természet, 
az ember és a zene 
nagyon együtt van 
– mondot ta a 25. 
VOLT sajtótájékozta-
tóján dr. Simon Ist-
ván alpolgármester.

Tárlatmegnyitóval egybekö-
tött sajtótájékoztatón mutat-
ták be a szervezők a 25. VOLT 
Fesztivált a Munkácsy-terem-
ben június 15-én. Lobenwein 
Norbert, a fesztivál egyik alapí-
tója és főszervezője elsősorban 
köszönetet mondott a soproni-
aknak, s kijelentette, a VOLT-ot 
Sopron teszi azzá, amivé vált 
az elmúlt negyedszázadban. 
Dr. Simon István alpolgármes-

ter örömét fejezte ki, hogy léte-
zik a VOLT, és jó, hogy már 25 
éve Sopronban van. – Sopron 
és a VOLT összetartozik. A feszti-
vál, a város, a táj, a természet, az 
ember és a zene nagyon együtt 
van. A VOLT több mint egy fesz-

tivál: életérzés, kultúra és közös-
ség. Jó, hogy a soproniak ven-
dégszeretők, s ezt érzik a fesz-
tivál vendégei is – mondotta az 
alpolgármester.

Fülöp Zoltán, a másik alapító 
főszervező a fesztivál programja-

iról, a világsztárokról, a különle-
ges produkciókról, a Petőfi Zenei 
Díjról, Demjén Ferenc életmű-
díjáról szólt. (A VOLT részletes 
programja megtalálható a Sop
roni Téma június 14i különszá
mában.) Az idén is folytatódik 

a „Sopron, a csillagok városa” 
program. Ef Zámbó István öt új, 
világsztárok által dedikált szé-
ket készített. Ezeket várhatóan 
az egykori sportcentrum (a mai 
Aréna) előtt állítják ki, hiszen 
innen indult a fesztivál. A Mun-
kácsy-teremben nyílt kiállításon 
– ahogy Ef Zámbó elmondta – az 
elmúlt 25 év kortárs művészei-
nek VOLT ihlette alkotásai lát-
hatók. A művekre licitálni lehet 
majd, a bevételt pedig a Sop-
roni Gyógyközpontnak ajánl-
ják fel. A tárlaton látható még 
a „#Sohavégetnemérős – Törté-
netek a Wellhellóra” című fotó-
kiállítás is.

A sajtótájékoztató zárásaként 
a szervezők átadták a városnak 
azt az új, nagyméretű Sopron 
„táblát”, amelynek korábbi válto-
zatát a Liszt-központ előtt láthat-
ták a soproniak és a város ven-
dégei. Időtálló festését a VOLT 
ideje alatt készítik el a VOLT ART 
GROUP művészei.

Százhetvenezer vendéget várnak június 26-tól a jubileumi fesztiválra

Együtt a VOLT és Sopron

A Hívószó Családvédő Ala
pítvány közös flashmobra 
invitálta a múlt héten mind 
azokat, akik részvételükkel 
demonstrálni szerették vol
na a természetes családmo
dell melletti kiállásukat. 
A látványos táncra a város 
em  ble  matikus helyszíne
in, a Fő téren és a Várkerü
leten került sor, mindezzel 
is szimbolizálva, hogy Sop
ron családbarát hely. A 110 
piros–fehér–zöld esernyőt 
tartó táncos koreográfiája 
az égből szemlélve a FAMILY 
szó egyegy betűjét írta ki.

Villám
csődület

Dr. Simon István, Fülöp Zoltán, Ef Zámbó István és Lobenwein Norbert tartott 
tárlatmegnyitóval egybekötött sajtótájékoztatót FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az újítók: Bór Dorina, Lang Ágo  ta tanárnő és Kocsis Ábel
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 9ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu email címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széche
nyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 31i rejtvényünkben Nadányi Zoltán Májusi szerelem című költeményéből idézünk: „Hófehér felhődarabka az az ő sze
relmese”. Szerencsés megfejtőnk: Hatos Lászlóné, Sopron, Schármár K. u. 11. Június 21e 1982 óta Maurice Fleuret francia 
zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán… a folytatás a mai rejtvényünk megfejtése. 

Keresztrejtvény

MAJDNEM MINDEN 
MÉRHETŐ, DE…

Digitális világot élünk. 
A ne  ten minden egészség-
ügyi információ (és annak 
az ellentéte is) megtalál-
ható. Ráadásul szinte min-
den mérhető. Például akár 
oldalakon át listáztathatjuk 
vérünk összetevőit, vezet-
hetünk hőmérséklet- vagy 
vérnyomás naplót, a nap 
min  den percében óránkra 
pillantva pulzusunk idejét-
múlt érintése nélkül követ-
hetjük szívverésszámunkat. 
Ez csak néhány ötlet a hatal-
mas kavalkádból, de...

Megint itt a kis kedvencem, 
a „de”. Szóval egyáltalán nem 
biztos, hogy a problémája 
megfejtéséhez, aztán meg-
oldásához olyan irtó sok-sok 
megmérhető adat kell. Lehet, 
hogy elég lenne akár csak öt 
vagy esetekben három, de… 
az a három. Ön tudja, me-
lyik az a három? Persze at-
tól függ…Szóval ne vesszen 
el a lehetőségek tengerében! 
Bízza az oknyomozást kép-
zett orvosdoktorra!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

JÚNIUS 21–27.

Június 21.,  
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.  

99/314–084

Június 22.,  
csütörtök

Király gyógyszertár
Várkerület 114.  

99/508–242

Június 23.,  
péntek

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Június 24.,  
szombat

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Június 25.,  
vasárnap

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Június 26.,  
hétfő

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29. 

99/524–005

Június 27.,  
kedd

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

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

›

A Soproni Erdélyi Kör és a Sop-
roni Kálvin Kör szervezésében 
em  lé   keztek meg Sütő András 
szü  le    tésének kilencvenedik év  for-
du lójáról. Az író Frankenburg úton 
felállított mellszobárnál Frang 
Gizella ünnepi gondolatai után 
Orbán Júlia adott elő részleteket az 
Anyám könnyű álmot ígér című nap-
lójából. A megjelentek elénekelték 
a Himnuszt és a székely himnuszt 
is. Felvételünkön a két kör elnöke, 
dr. Úry Előd és dr. Papp Gábor. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER Sütő András emléke

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az aktív és a nyu-
galmazott pedagó-
gusokat köszöntöt-
ték a közelmúltban 
a soproni városhá-
zán, ekkor vette át 
a miniszteri elis-
merését dr. Tillné 
Schmidt Edit. Az ün -
nepség apropó-
ját az adta, hogy 
június első vasárnapja 
a pedagógusnap.

– A pedagóguspálya egy életre 
szóló hivatás – mondta a peda-
gógusnap alkalmából tartott 
ün  nepségen dr. Fodor Tamás. 
Sopron polgármestere hang-
súlyozta: a pedagógusok áldo-
zatos munkájukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Sopron jelen-
tős iskolavárossá válhasson. 
A vá  rosvezető szerint fontos ki  e -
melni a pedagógusok személyes 
példa mutatását is, meghatározó 
és felelősségteljes az a neve-
lési munka, amelyet az iskola-
rendszer keretein belül és azon 

kívül végeznek. A polgármester 
mellett Marek János, a Soproni 
Tan  kerületi Központ vezetője, 
dr. Kovács András, a Szent Orso-
lya-iskola igazgatója, valamint 
Bánfi Ákos, a Pedagógusok Sop-

roni Művelődési Háza vezetője 
is köszöntötte a résztvevőket.

A pedagógusnap alkalmából 
vehette át a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet dr. Tillné Schmidt 
Edit. A Szent Orsolya-iskola nyu -

gal  mazott tanárának, a Pe  da  gó -
gusok Művelődési Háza ko  rábbi 
vezetőjének Balog Zoltán, az em -
beri erőforrások minisztere meg-
bízásából dr. Fodor Tamás polgár-
mester nyújtotta át az elismerést. 
A díjat olyan nyugállományú 
pedagógusoknak és főiskolai, 
egye  temi oktatóknak ítélik oda, 
akik legalább 25 éven keresztül 
a gyermekek oktatása–ne  velése 
érdekében kiemelkedő munkát 
végeztek. Dr. Tillné Schmidt Edit 
1984 és 2009 között vezette a Pe  -
dagógusok Művelődési Házát 
Sop  ronban, a ne  gyedszázad alatt 
végzett szakmai tevékenységé-
vel érdemelte ki az elismerést. 
Nem ez volt az első kitüntetése: 
2007-ben elnyerte az Eötvös Jó -
zsef emlékérem arany fokozatát, 
illetve a Megye Szolgálatáért-
díjat. 2009-ben Sopron önkor-
mányzatától Sopron Kultúrájá-
ért díjat kapott, 2012-ben pedig 
a Területi Művelődési Intézmé-
nyek arany emlékérmét vehette 
át. A kitüntetett megköszönte 
a családja, kollégái támogatá-
sát, illetve az önkormányzatnak 
a felterjesztést.

A rendezvényen közreműkö-
dött a Gaudete ka  marazenekar és 
a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át dr. Tillné Schmidt Edit

Pedagógusok ünnepe

Dr. Tillné Schmidt Edit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 

BÁLINT

Diana Krallt 
aligha kell 
valakinek 

is bemutatni. A több-
szörös Grammy-díjas 
énekesnő a közel-
múltban debütált 
vadonatúj albumával, 
amely egy újabb gyé-
mánt a zenevilágban.

Diana Krall igazi zenészcsalád-
ban született, dzsesszzongorista 
és lemezgyűjtő édesapja révén 
már egész kicsi korától a zene 
bű  völetében él. Az énekesnő 
négyévesen kezdett zongorázni, 
középiskolában már saját zene-
kara volt, és egészen fiatalon ren-
geteg tapasztalatot gyűjtött. Az 
iga  zi áttörést a kilencvenes évek 
hozták meg Diana számára, mos-

tanáig pedig tizenkét albumot 
adott ki. 

Krall tizenharmadik stúdi ó al -
buma visszatér a hagyományos 
dzsesszhez, és saját zongorajá-
téka mellett három különböző 

összeállítású zenekarral játszik 
együtt. Az ötszörös Grammy-dí-
jas énekesnő legújabb korongja 
a Turn Up the Quiet címet viseli. 

Diana Krall az egyetlen olyan 
dzsesszénekes, akinek korábbi 

8 megjelenése a Billboard Jazz 
lista élén debütált. A mű  vésznő 
a friss koronggal is bi  zonyítja, 
hogy a műfajokon á  tívelő egye-
dülálló tehetsége tette korunk 
egyik legismertebb művészévé. 

Az énekesnő 13. lemezén is zongorajátékával kíséri dalait

Diana dzsesszdiadala Fiatal tehetségekkel, helyi zené-
szekkel idén ismét megrende-
zik a Sopron zenél nagyszabású 
rendezvényt. Ezúttal a VOLT 
Fesz  tivál ideje alatt is lesznek 
koncertek.

– Soproniaktól soproniaknak 
– ez a mottója a rendezvénynek: 
vagyis soproniak zenélnek a he -
lyi közönségnek – kezdte Hoffer 
Péter szervező. Az ismert do  bos 
elmondta, az elmúlt évek ta -
pasz  talatai azt mutatták, hogy 
van igény egy ilyen nagyszabású 
zenei eseményre, ezért vágtak 
bele idén az előkészületekbe 
már januárban.

– Jól összehangolt csapatmun-
kára van szükség, hogy valóban 
emlékezetes legyen a június 24-i 
Sopron zenél. Idén a főműsor-
ban a The Rolling Stones zenekar 
dalaiból kap egy csokrot a közön-
ség, ami azért aktuális, mert 

a világhírű csapat ez évben ismét 
turnéra indult. A nagyszínpados 
produkciót viszont megelőzi egy 
utcazene-fesztivál, három szín-
padon tizenöt zenekar fellépé-
sével. Közülük a legtöbb Sopzen 
kupont összegyűjtő csapat fel-
lépést nyer a jövő évi VOLT-ra.

Most először egyébként 
a VOLT ideje alatt, vagyis június 
27-től július 1-ig minden nap 
délután koncert várja a belvá-
rosba látogatókat. 

Hoffer Péter soproni zenét 
tanuló fiataloknak nyújt bemu-
tatkozási lehetőséget, és óri-
ási eredménynek tartja, hogy 
évről évre számos helyi csapat 
és profi is képviselteti magát 
az eseményen. – 25 éve foglal-
kozunk oktatással, de ennyi év 
elteltével is nagy élmény látni 
a zene összetartó és közösség-
formáló erejét.

Teljesen új területen hallatja 
a hangját a VOLT Fesztiválra is 
érkező Irie Maffia. A banda Wake 
Up című dalával az újraélesztés 
elsajátításának fontosságára hív -
ja fel a figyelmet. A zenészek már 

el is végeztek egy képzést a SOTE 
szimulációs központjában, hogy 
felkészültek legyenek az esetle-
ges kritikus pillanatokban. – Oda 
kell figyelnünk, hogy a pumpáló 
mozdulatot milyen tempóban 

végezzük. Az ideális, percenkénti 
száz nyomás a mell  kason segít-
heti a vérkeringés megindulá-
sát. Ezt a tempót legegyszerűb-
ben úgy találja el az ember, ha 
egy ilyen sebességű dalt énekel 
magában. A Wake Up pontosan 
az a tempó, ami az újraélesztés-
hez szükséges. Remélem, soha 
nem kerülünk olyan helyzetbe, 
hogy szükség legyen rá, de ha baj 
van, örülünk, hogy a zenénkkel 
segíthetünk – mesélték az Irie 
Maffia tagjai. 

A formáció tovább folytatja 
a „Mentsünk együtt életet” ak  ci  ót. 
Nemcsak egy oktatófilm készül 
a Wake Up című dalra, hanem 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogatásával ősszel az 
egész országot bejárja a zenekar, 
hogy minél több embert megta-
nítson a szakemberek segítségé-
vel újraéleszteni! 

Új klip jelent meg Martin Garrix-
től. A 21 éves DJ június 29-én 
a VOLT-on is fellép.

A DJ Mag Top 100-as listáján 
az első helyre rangsorolt holland 
producer, Martin Garrix új dallal 
és videóval lepte meg a rajon-
góit. A Troye Sivannal közösen 
ké  szített nótához San Franciscó-
ban forgattak képeket. – Szeren -
csésnek tartom magam, hogy 
egy olyan tehetséges művésszel 
dolgozhattam most együtt, mint 
Troye Sivan – nyilatkozta Martin 
Garrix. – Jó ideje nagy lelkesedés-
sel figyeltem a munkáit, ennek 
a dalnak az ötlete is tőle jött. 

A There For You olyan Martin 
Garrix himnuszok hagyomá-
nyait folytatja, mint a Dua Lipa 

tár  saságában rögzített Scared to 
Be Lonely vagy a Bebe Rexhával 
közös In the Name of Love.

Sopron zenél

Újraéleszt az Irie Maffia

Új single érkezett a VOLT Fesztiválon fellépő Sigalától, aki
nek a nevéhez olyan slágerek köthetők, mint a Mahasz Rádi
ós top 40 játszási listáját egyaránt megmászó Give Me Your 
Love, a Sweet Lovin vagy az Easy Love. A love szó termé
szetesen ezúttal sem hiányozhat a nóta címéből, az új szer
zemény a Came Here For Love. A mostani produkcióban is 

fellelhető egy szárnyaló női énekhang, erről a világhírű Ella 
Eyre gondoskodik.
Sigala az idei VOLT Fesztiválon június 28án 22.30tól pör
geti majd a lemezeket a Telekom Electronic Beats Stage szín
padon. A mindössze huszonnégy esztendős brit dj várható
an az összes ismert dalát elhozza a leghűségesebb városba.

Sigala szerelmes dallal jelentkezett

Új nóta a VOLTsztártól

Hoffer Péter 25 éve oktatja zenére a fiatalokat

Martin Garrix és Troye Sivan közös dallal jelentkezett


