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FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Megújul a Lenck-villa

Megkezdődött a Lenck-villa felújítása, s ez jó alkalom volt arra, hogy az érdekeltek áttekintsék,
miképp is áll a Modern Sopron programelemeinek végrehajtása. Gyopáros Alpár kormánybiztos elismerően szólt a soproni tudatos várostervezésről, és kiemelte, jól halad a tervek megvalósítása.
5
KEDVES
OLVASÓINK!

Egy este
a múzeumban
Idén is nagy siker volt a múzeumok éjszakája
programsorozat, Sopronban hömpölygött a
tömeg a kiállítóterek környékén.

7

Horvát napok

4

Horváth Ferenc
főszerkesztő

A sztárpár
albuma

Népzene és néptánc

A Soproni Néptáncfesztivál 2018-ban is színvonalas produkciókkal,
népzenei és világzenei koncertekkel várta az érdeklődőket.

Tájékoztatjuk
önöket, hogy a
Soproni Téma legközelebbi száma
augusztus 22-én
jelenik meg. Szerkesztőségünk
munkatársai nevében kívánok olvasóinknak szép és
pihentető nyarat,
élményekkel teli
heteket!

7

Meglepetésalbummal jelentkezett
a pop királynője és a hip hop királya. Mindenfajta előzetes bejelentés és
promóció nélkül nemrég látott napvilágot Beyoncé és Jay-Z közös lemeze, az
EVERYTHING IS LOVE.
Beyoncé és Jay-Z egy pazar, művészettel teli, szimbolikus videoklipről is lerántotta
a leplet, amit a párizsi Louvre-ban forgattak
Ricky Saiz rendezővel, az új album Apeshit
című dalához.

12
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Intézmények az alapoktól a felsőfokig

Cél: a sérültek fejlesztése
BERTHA ÁGNES

Sopron iskolaváros:
az alapfoktól a felsőoktatásig minden
intézménytípus széles
palettán képviselteti
magát. Sorozatunkban a város iskoláit
mutatjuk be, történelmüket, jelenüket és
terveiket.
A Doborjáni Ferenc Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben jelenleg 110
értelmi sérült gyermek oktatásáért–nevelésért felelős a 29
fős pedagógus tantestület. Az
ő munkájukat a hat gyógypedagógiai asszisztens és három
kollégiumi felügyelő segíti.
A másik két soproni gyógypedagógiai intézménnyel szemben a
Doborjáni megyei beiskolázású.
Ehhez szükséges a kollégium
fenntartása, amelyben nemcsak a megyéből, de Sopronból
is helyeznek el a város kérésére
olyan gyerekeket, akiknél ezt a
szociális helyzet indokolja.
– Az intézményben óvodától
23 éves korig, a szakiskolai tanulmányok befejezéséig folyik
a fiatalok fejlesztése – tudtuk
meg Krutzlerné Szarka Tünde
igazgatótól. – Így adott a lehetőség, hogy az egyes „lépcsőfokokat” egymásra építve a
kollégák közösen dolgozzák ki
és valósítsák meg a fejlesztési

Törekszünk a gyerekek fejlesztését szolgáló eszközök
beszerzésére, terápiák használatára, terápiás tér
kialakítására – hangsúlyozta Krutzlerné Szarka
Tünde igazgató
tervet. Az óvoda fő feladata a
szocializáció és az iskolára való
felkészítés, az általános iskolában a szakértői bizottság javaslata alapján történik a fejlesztés. Egyedülálló a napközis
ellátás, valamint az utaztatás

biztosítása: az általános iskolába
naponta bejáró diákok felnőtt
kísérettel buszoznak reggel és
délután. A szakiskolában négyféle szakmai képesítést szerezhetnek diákjaink: szobafestő,
konyhai kisegítő, parkgondozó

1950. október 6-án az államosított volt domonkos rendház
épületében kezdődött meg az enyhe vagy középfokban értelmi sérült gyerekek oktatása–nevelése; az intézmény első
igazgatója Doborjáni Ferenc volt, iránta való tiszteletből vette fel az iskola 1995-ben a nevét. A dr. Manninger Vilmos sebészprofesszor birtokán működő erdei iskola 1968-ban lett
az intézmény kihelyezett részlege, majd ehhez kapcsolódva
épült fel 1993–95-ben a területen az akkori Doborjáni Ferenc
Nevelési–Oktatási Központ. 2011-től a kezdetektől meglévő
gyermekotthoni részleg levált az iskoláról, azóta külön fenntartó alatt működik.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
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 ösztöndíjprogram 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
garantált bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 180.500 Ft).

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

A jelentkezéseket 2018. augusztus 7-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 2018. augusztus 21. 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:
2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig.

és népi szőnyegszövő. A jobb képességű diákok OKJ-s komplex
szakmai vizsgát tesznek, a súlyosabb fokban sérültek iskolai
tanúsítványt kapnak. A halmozottan sérültek fejlesztése apró
lépésekben, de megtapasztalhatóan folyik. Jól működik az utazótanári hálózat: egy kollégánk
teljes óraszámban látja el a Lackner-iskola SNI-s tanulóinak fejlesztését – sikeresen.
Az oktatás mellett nagyon
fontos a szabadidő hasznos
eltöltésére irányítani a gyerekeket, ennek érdekében olyan
hagyományos programokat
szerveznek, mint az egészség-, sport-, gyereknap, az őszi

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Nyári tanácsok
gyerekeknek

tárlatra való készülődés, a Föld
napja, az ádventi időszakban
a barkácsolás, fellépés a városi
rendezvényeken, tavasszal a kulturális találkozóra való készülődés és szereplés. Rendszeresen
részt vesznek a diákok a tanulásban és értelmileg akadályozottak részére megszervezett tanulmányi versenyeken, illetve
olyan sportvetélkedőkön, ahol
a többségi iskolákba járó gyerekekkel közösen méretik meg
magukat, és kerülnek ki győztesként például az atlétika vagy a
foci területén. Az iskola minden
évben vállalja a komplex tanulmányi verseny megyei döntőjének megrendezését.
A Soproni Tankerületi Központ mint fenntartó pályázott
épületfelújításra, amely érinti
a kollégiumi szárnyat és a napelemes rendszer kiépítését is.
– Továbbra is arra törekszünk,
hogy magas színvonalon folyjon tovább a gyerekek fejlesztése – tette hozzá Krutzlerné
Szarka Tünde –, ennek érdekében vállalnánk a jövőben az autista gyerekek foglalkoztatását,
amelyre komoly igény van a városban. A gyógypedagógus kollégák kidolgozták az Erdei Autista Központ terveit, amely az
óvodából kilépő autista gyerekek számára biztosít fejlesztést.
Kollégáim nagy része szakirányú diplomaszerző képzésben
vesz vagy vett részt, így a jövőben még nagyobb óraszámban
biztosítjuk a logopédiai és mozgásfejlesztő foglalkozásokat is.

›

RÖVIDEN

Fábián Attila
a kormányban
A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karának dékánja, Fábián Attila
lesz az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Egészségügyi, Gazdálkodási és Intézményfelügyeleti helyettes államtitkára
– jelentették be az elmúlt
héten. Feladata lesz az ország százhat kórházának
pénzügyi, gazdálkodási
tervezésének, számvitelének és mindennapi gazdálkodásának ellenőrzése,
valamint az Egészségbiztosítási Alap felügyelete.

Régészeti
leletek
Az M85 gyorsforgalmi út
építését megelőző feltárások eredményeként Nagycenk határában egy őskori
telepre és két temetőrészletre bukkantak a régészek.
A nyomvonalba eső területen feltárt közel harminc
darab idősebb sír a középső bronzkor, míg a hét
darab fiatalabb temetkezés a kora vaskor időszakára datálható. A halottak
mellé edényeket, ékszereket temettek, két sírban
pedig egy bronzból készült tőr és egy valószínűleg jogarként értelmezhető bronztárgy jelezte, hogy
az ide temetettek közösségük kiemelkedő személyei lehettek – közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Mivel telik a nyara?
KOZÁRI DÓRA:
Ősztől Pécsre járok egyetemre, s azért, hogy jobban megismerjem a várost,
a családdal ott nyaralunk.
Emellett dolgozni is fogok
majd a szünetben.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Közeleg a vakáció, melynek
néhány hetét sok nagyobb gyerek már egyedül tölti otthon.
– Ha a szülők nem tudnak szabadságot kivenni, de a gyerekben már megbíznak, és egyedül
hagyják otthon, célszerű ellátni
jótanácsokkal, hogy ne kerüljön bajba – mondta el a Soproni Témának Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Talán a
legfontosabb ezek közül, hogy
idegennek ne nyisson ajtót! Ha
kertes házban lakunk, otthonról elindulva ne csak a bejárati
ajtót zárja be, de a kertkaput
is! A kaput célszerű egyébként
mindig zárva tartani, akkor is,
ha otthon vagyunk, hiszen a
nyitva hagyott bejáraton át
bárki besurranhat. Sajnos történtek ilyen esetek a közelmúltban. Az egyiknél ráadásul kutya
is volt otthon, de mivel hátra
ment a kertbe a gazdájával, az
előszobában hagyott táskát
könnyen felkapták és elvitték.
Babelláné Lukács Katalin
hozzátette, biztonságuk érdekében lássuk el a gyerekeket tanácsokkal a konnektor, a gyufa
használatáról, illetve az alapvető közlekedési szabályokról! 12
év alatt ne engedjük egyedül
biciklizni őket!
Fontos, hogy tudjuk a gyerekről, hogy mikor, kivel, hova
megy. A barátai telefonszámait
is gyűjtsük be, hiszen baj esetén ők tudnak segíteni!

2018. június 27.

TAKÁCS GÁBOR:
A VOLT Fesztiválon dolgozni fogok. Utána a barátaimmal a Balatonnál, Vonyarcvashegyen és Ábrahámhegyen nyaralunk. Aztán a
pihenés után tanulnom kell
az őszi vizsgáimra.

PINTÉR TIBOR:
Most szó sem lehet nyaralásról, ugyanis a családi étteremben dolgozom,
s ilyenkor nagy ott a forgalom. A pihenésre talán majd
ősszel lesz idő.

HAJDÚ EDINA:
A szünetben diákmunkát
szeretnék vállalni, s a pihenésre is jut idő. A nyaralás még kérdéses, talán nyár
végén külföldre utazom.

2018. június 27.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Harsogott
a fúvószene
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Az új tanévben az első tanítási nap szeptember 3-án lesz

Kitört a vakáció
Sopron általános iskoláiban is megtartották
a tanévzárót. Kitört a
vakáció, amely egészen szeptember
elejéig tart.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hat fúvószenekar dallamai csendültek fel
vasárnap Sopron történelmi utcáin – az idei
nemzetközi fúvószenekari találkozón a zenészek régi barátságokat erősítettek tovább és
megszakadt kapcsolatokat elevenítettek fel.
– A rendezvény már hagyománnyá érett, amely azt hivatott reprezentálni, hogy a Soproni Ünnepi Heteknek része a
fúvószene – mondta dr. Friedrich András, a házigazda Juventus Koncert Fúvószenekar karmestere. – Jöttek ide olyan fúvósok a kempteni Sankt Mang
városrészből, akikkel 30 éve
virágzó kapcsolatot ápolunk.
A régi barátaink, a mosonmagyaróvári Kühne, a győri Rába
és a szentgotthárdi városi fúvós
zenekar muzsikusai is ellátogattak hozzánk.

A szervezők idén felelevenítettek egy régi kapcsolatot, ugyanis vendégül látták a
Bécsújhelyről érkezett Flugrad
vasutas fúvószenekart is.
A rendezvényen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte
a résztvevőket. – Sopron nemcsak a kékfrankos fővárosa, hanem a zenéé is. Elég csak arra
gondolnunk, hogy Liszt Ferenc
világhírű zeneszerző és zenész
első koncertjét mindössze kilencévesen itt adta – emelte ki
a képviselő.

A június 15-i utolsó tanítási nap
után sorra zárták az iskolák a
tanévet. A Deák Téri Általános
Iskola tanévzáró ünnepségén
részt vett dr. Simon István alpolgármester, aki a város nevében
köszönetet mondott a pedagógusoknak, a felelősen végzett,
magas színvonalú oktató–nevelő
munkájukért, hogy az egész tanévben kiemelt figyelmet fordítanak a rájuk bízott diákokra. Elismerés jár a szülőknek is – mondotta –, akik időt és fáradtságot
sem kímélve tesznek meg mindent, hogy gyermekeik sportfoglalkozásokra, szakkörökbe, különórákra járhassanak. A tanulóknak gratulált eredményeikhez,
és jó, hasznosan eltöltött vakációt kívánt nekik, kérve, hogy
olvasgassanak a szünidőben, és
hogy a matekról se feledkezzenek meg, számolgassák, hogy
zsebpénzükből hány gombóc
fagyit tudnak vásárolni!
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Iskola tanévzáró

A szív ingerületképzésiés ingerületvezetési zavarait detektáló úgynevezett
WIWE-készülékeket nyert a
Magyar Kardiológusok Társasága Szívalapítványának kuratóriuma és a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. közös
pályázatán a Soproni Gyógyközpont Kardiológiai Járóbeteg Szakrendelése.
Dr. Kovács Imre PhD, a kardiológiai–belgyógyászati ös�szevont osztály osztályvezető főorvosa elmondta: a hazai
orvostechnológiai innováción
alapuló, mindössze névjegykártya méretű WIWE az életkor előrehaladtával növekvő
gyakorisággal előforduló, sokszor tünetmentes vagy csak
kevés panaszt okozó szívritmuszavarok, így a pitvarfibrilláció fennállását kimutató
mobil EKG-készülék, mely alkalmas a veszélyes ritmuszavarok időben történő felderítésére. – A betegek a 24 órás,
folyamatos EKG-detektálásra
képes úgynevezett „Holter”
EKG-készülékhez hasonlóan

megkapják a WIWE-eszközt,
azzal a különbséggel, hogy
ebben az esetben nem folyamatos a „megfigyelés”, hanem
a beteg maga indíthatja el a
vizsgálatot, amikor úgy érzi,
probléma lépett fel a szívműködésével – mondta el a
főorvos. – A Holter vizsgálat

Dr. Kovács Imre főorvos

Dr. Fodor Tamás adta át a Sopronért Emlékérmet
Tremmel Bernadettnek FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Zeneszerzői pályázat

Korszerű gyógyeszközök
A szívritmuszavarok, így a pitvarfibrilláció felderítését is lehetővé tevő két darab
WIWE-készüléket nyert egy pályázaton a
Soproni Gyógyközpont Kardiológiai Ambulanciája. A készülékeket a betegek önállóan
használhatják.

ünnepségén az elmúlt héten
dr. Fodor Tamás polgármester
Sopronért Emlékérmet adott át
Tremmel Bernadett igazgatóhelyettesnek. Az eseményen részt
vett dr. Farkas Ciprián tanácsnok
is. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a májusi közgyűlésen a
képviselők döntöttek arról, hogy
Sopronért Emlékéremmel ismerik el pedagógus harmincéves
pályafutását.

AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAP A tanév szeptember 3-án, hétfőn
kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-énlesz.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019.
február 1-ig értesítik a diákokat és a szülőket az eredményekről.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Deák téri iskolában múlt pénteken tartották a tanévzárót

esetében, a 24 órás vizsgálat
alatt, ha tünetek ritkábban
jelentkeznek, a ritmuszavar
rejtve maradhat, a WIWE ezt
küszöböli ki.
A diagnosztikai készülékkel online és offline mérés is
végezhető, ezzel csökkentve
az orvos–beteg találkozások
számát. A mindössze 60 másodpercet igénylő, a beteg által önállóan is végezhető mérés alatt az eszköz az EKG az
oxigénszaturáció valós idejű
mérési eredményeit rögzíti
és algoritmusa segítségével a
szívritmuszavar okozta stroke,
hirtelen szívmegállás kockázatára hívja fel a figyelmet.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PLUZSIK TAMÁS

A Szokolay Sándor
Alapítvány, kapcsolódva a Kossuth- és
Erkel Ferenc-díjas
zeneszerző halálának ötödik évfordulójához, zeneszerző
pályázatot hirdetett
fiatalok számára.
– A zene szép, tiszta és igaz
legyen, vallotta édesapám,
ennek az eszmének a jegyében
Szokolay InspirArt (SZIA) címmel zeneszerző pályázatot hirdettünk meg a közelmúltban –
tudtuk meg Sopron díszpolgárának lányától, Szokolay Orsolya
hegedűművésztől. – Kiírásunk
értelmében három korcsoportban pályázhattak a fiatalok: alsó
korhatár nélkül 13 éves korig,
13–17 éves korig, a harmadik korcsoportban a felső korhatár 21
év volt. A pályázattal édesapám,
Szokolay Sándor zeneszerző szellemiségének jegyében az alkotókedvű fiatalokat szerettük volna
ösztönözni, hogy improvizációikat ne csak megálmodják, hanem
azokat le is kottázzák, mint ahogy
annak idején ő is tette Sipos Éva
zongoratanárnőjének inspirálására. Rövidebb, néhányperces,
őszinte hangvételű szólóműveket, duókat, hangszeres és vokális pályaműveket vártunk, és legnagyobb örömünkre szép számmal érkeztek.
A pályázatot különösebb formai kötöttségek nélkül írták ki,

Szokolay Orsolya ápolja édesapja zenei örökségét
FOTÓ: SZOKOLAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

hisz ebben az életkorban még
nem vártak érett kompozíciókat, mindössze a hangszeres
szóló és kamaraművek kottáját várták a pályázótól. – Volt is
bennünk egy kis izgalom, hogy
csekély lesz az érdeklődés – tette
hozzá Szokolay Orsolya.
Nem így történt, hisz május
végén, amikor a pályázati határ
idő lejárt, összesen ötvennégy
pályamunka érkezett, köztük
nagyon sok értékes zenemű.
– Ez persze csak az én véleményem, hiszen a neves szakmai
zsűri – melynek elnöke Hollós
Máté, Bartók Béla – Pásztory
Ditta-díjas zeneszerző, tagjai
pedig Tóth Péter, Kovács Zoltán, Szüts Apor zeneszerző,
valamint Legendy László zongoraművész – döntése még
nem nyilvános, de hamarosan

kiderül, hogy korcsoportonként a három díjat, valamint
a különdíjakat kiknek ítélték
oda – folytatta Szokolay Orsolya. – A pályázat összdíjazása 720.000 forint, a díjazáson
felül a korcsoportonkénti legjobb pályaművekről kiváló művészek előadásában felvételek is
készülnek, így pár napon belül
internetes közönségszavazás
indul a különdíjakért. Az ünnepélyes eredményhirdetés és
díjátadó július 5-én a Szokolay
InspirArt–Virtuózok Gálakoncert keretében a Budapest Music Centerben lesz, a díjnyertes
művek pedig december 9-én,
Szokolay Sándor halálának ötödik évfordulóján a Vigadó Dísztermében szólalnak meg a Virtuózok és más ifjú muzsikusok
közreműködésével.
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Baksa Tibor: „érezzük, hogy még vannak, akik számára fontosak vagyunk”

Adományok Csongornak
Baksa Tibor, a kárpátaljai Csongor település polgármestere
személyesen vette
át az elmúlt héten a
Sopron Segít Közalapítvány, valamint a
Szent Benedek Idősek Háza szervezésében összegyűjtött
adományokat.
– A felajánlott tárgyakon túl
jóleső érzés számunkra, hogy
számíthatunk az anyaország
segítségére, érezzük, hogy még
vannak, akik számára fontosak
vagyunk – mondta el a településvezető. – Sopronnal a kapcsolat több éve tart, és egyre szorosabb ez a kötelék. Van olyan
magánszemély, aki havonta,
rendszeresen támogat egy
rászoruló családot.
Barcza Attila, a város ország
gyűlési képviselője, a Sopron

Konferencia a kiegyezésről, kulturális programok a Liszt-központban, valamint a
Fő téren – ez jellemezte a 16. Soproni
Horvát Napokat.
150 évvel ezelőtt történt a horvát–magyar kiegyezés. A számos ellentétet megszüntető
és enyhítő történelmi eseményről nemzetközi konferencia keretében emlékeztek
meg pénteken. Az eseményen
részt vett dr. Fodor Tamás is.
Sopron polgármestere hangsúlyozta: fontos, hogy az itt

Megemlékezés a holokausztról
A holokauszt 74. évfordulója kapcsán tartanak megemlékezést Sopronban július 1-jén, vasárnap 11 órakor.
A zsidó temetőben a Soproni Zsidó Hitközség a városból 74 évvel ezelőtt elhurcolt férfiak, nők és gyermekek emlékét idézi meg.

1944. május 20-ig a Jakobi-féle gyárban helyeztek el
250 embert. A zsidók összegyűjtését az Új utcában és a
Papréten június 5-én fejezték
be. A városból 1857 személyt
szállítottak el az auschwitzi
haláltáborba, közülük mindössze 325-en tértek vissza.

EZ LESZ…
Feke Pál élő koncert
Július 1., vasárnap 20 óra, fertőrákosi barlangszínház

Late Night Classix
Július 3., kedd 21 óra,
július 4., 5. szerda, csütörtök 21 óra, Liszt Cafe
Kemény zenék, modern klasszikusok

Latin party és zumba
Baksa Tibor, Barcza Attila és Filep Márk FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Segít Közalapítvány elnöke
kifejtette, a négy számítógép és a három laptop mellett hetven füzetcsomagot és
ruhaneműket gyűjtöttek ös�sze Sopron patronált településének. A közalapítvány ezen

felül háromszázezer forint
készpénzt is felajánlott a gyermekeiket egyedül nevelő csongoriak számára.
– Idén immár negyedszer
szerveztük meg a gyűjtési akciót – tette hozzá Filep Márk, az

Július 4., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

akció egyik fő szervezője. – Azt
látjuk, hogy szükség van a támogatásunkra, s a felajánlások
egytől egyik jól helyre kerülnek.
Az informatikai eszközöknek is
nagy hasznát veszik az iskolában, a könyvtárban.

Horvát kulturális napok
MUNKATÁRSUNKTÓL

2018. június 27.

élő nemzetiségek önazonossága megmaradjon, a hagyományokat és a kultúrát ápolják, ezért is nagyon jelentősek
az ilyen rendezvények.
A konferenciát követően
szombaton az ausztriai Völgyfalván (Zillingtal) emléktáblát
avattak. – Négyszáz évvel ezelőtt született Pausich Fülöp –
mondta el lapunknak Grubits
János, a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
– A jezsuita tanár Sopronban is
tanított, majd Zágrábban egyetemet alapított. Az intézménynek ő volt az első rektora.
A kulturális programokon a
soproni és kópházi együttesek
mellett a Horvátországból érkezett csoportok is felléptek.

A soproni horvátok rendszeresen összejárnak: hétfőn és keddenként a Rejpál-házi összejöveteleken főként az idősebbek
vesznek részt. A találkozókkal is jelzik, hogy a horvát nemzetiség létezik még Sopronban.

Déli orgonazúgás
Július 6., péntek 12 óra, Szent György-templomban
Orgonán játszik: Horváth Márk

Rossini: A sevillai borbély
Július 6. 20 óra, Fertőrákosi Barlangszínház
Vígopera – A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója

Kelta ünnep
Július 7., szombat 9.45, Várhely

LochNesz – Red Locks koncert
Július 7. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Forgalomkorlátozás
Elkezdődött a Zárányi utcában az út- és járdafelújítás, valamint a Rákosi út – Tómalom utcai játszótér között a járda
megépítése. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozás várható. A kivitelező arra kéri
a közlekedőket, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében kövessék a közlekedési táblákat, ne megszokásból vezessenek, és tartsák be a sebességkorlátozást!

Semmelweis-nap

A horvát kulturális műsor egyik helyszíne
a Fő tér volt FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Határőrök találkoztak

A Semmelweis-nap a magyar
egészségügy napja és egyben legfontosabb ünnepe. Lapunk megjelenésének idején, június 27-én,
szerdán a Liszt-központban tartja
az ünnepségét a Soproni Gyógyközpont. Az intézmény 56
munkatársa és három osztály
kollektívája részesül Sopron és
térsége egészségügyi ellátásában végzett példaértékű munkásságáért kitüntetésben, illetve
elismerésben.
Az orvosi hivatás ünnepén az
adjunktusi, főorvosi és címzetes
főorvosi, valamint a tanácsos és
főtanácsos cím mellett Semmelweis-napi díjban részesülnek az

intézmény azon munkatársai,
akik elhivatottságukkal, példaértékű munkájukkal és szorgalmukkal érdemelték ki az
elismerést.
Az önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvény az év legnagyobb ünnepe
az egészségügyi intézményben.
Az ünnepség keretében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet
adományoz az intézmény egy
munkatársának.
A Semmelweis-nap hivatalos
időpontja július 1., mely az idén
varárnapra esik, a betegellátás
az ügyeleti rend szerint történik.

Hainer István kiállítása
A VOLT Fesztiválon lesz látható a soproni Hainer István fotókiállítása. Az idei tárlat a Becsület címet kapta és tizenkettő
nagyméretű képből áll. A fesztivál után a képek egész nyáron láthatóak lesznek a Deák téren, a VOLT Café teraszán.
Hainer István több művészeti csoportnak tagja, képei jelentős része mobiltelefonnal készül. Kísérletezik, talán a képek
hangulatukban a scifit idézik és nem feltétlenül akarnak megfelelni a PC-világnak.

Könyvtári nyitva tartás
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az elmúlt vasárnap a BM Klubban tartotta meg a Határőr
Nyugdíjasok Soproni Egyesülete
a védőszentjük Szent László-napi
megemlékezését. A köszöntő és
emlékező beszédek után koszorúztak. Az elhunyt határőrök
emlékezetét őrző kopjafánál
lerótta tiszteletét az egyesület

elnöksége, a Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesületének vezetősége, a város város nevében
dr. Simon István alpolgármester, és Stöckert Tamás irodavezető-helyettes is.
Mihályi Ervin, az egyesület elnöke lapunknak kifejtette, a határőrség 2005-ben

megszűnt, de továbbra is felelősségünknek érezik, hogy
tudassák az utókorral, volt egy
ilyen szervezet is. Fontos feladat a határőrtársak emlékének
az ápolása. Az egyesület célja
emellett a tagság életének szebbé és jobbá tétele, valamint a
segítségnyújtás.

A volt határőrök rendszeresen összejárnak, évente több
találkozót, illetve kirándulást
is tartanak. A tagság száma
megközelíti a százharmincat,
köztük vannak volt rendőrök,
börtönőrök, honvédek, tűzoltók, valamint a civil hozzátartozóik is.

Széchenyi István Városi Könyvtár és a bánfalvi fiókkönyvtár nyitva tartása a nyári időszakban megváltozik.
A városi könyvtár július 2–23. között belső felújítás miatt
zárva tart. Július 24. – augusztus 31. között az alábbi rend
szerint várják az olvasókat: hétfőn zárva, kedd és szerda
9–16 óra, csütörtök 9–18 óra között lesz nyitva, péntek és
szombat zárva.
A bánfalvi fiókkönyvtár július 9–23. között zárva lesz. Július 24. – augusztus 31. között a nyitva tartás így alakul: hétfőn zárva lesz, kedden 9–12 óra, szerdán 9–13.30 és 14–
17 óra, csütörtökön zárva lesz, pénteken 9–13.30 és 14–17
óra között tart nyitva, szombaton zárva lesz.

2018. június 27.
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Jól halad a Modern Sopron Program megvalósítása

Megújul a Lenck-villa

A Lenck-villa felújításának első üteme 2 milliárd forintba kerül FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
HORVÁTH FERENC

Megkezdődött a
Lenck-villa felújítása, s ez jó alkalom volt arra, hogy az
érdekeltek áttekintsék, miképp is áll a
Modern Sopron programelemeinek végrehajtása. Gyopáros
Alpár kormánybiztos elismerően szólt
a soproni tudatos
várostervezésről, és
kiemelte, jól halad a
tervek megvalósítása.
A Lenck-villa kertjében tartott
sajtótájékoztatót a városvezetés,
amelyre elfogadta a meghívást
Gyopáros Alpár, Csorna–Kapuvár országgyűlési képviselője,
aki kormánybiztosként felügyeli
a Modern Városok Program
végrehajtását és Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Az eseményen
jelent volt dr. Simon István
alpolgármester is.
Dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, a Lenck-villa felújításának kezdete jó alkalom
arra is, hogy áttekintsék az érdekeltek, miképp is áll azoknak
a programelemeknek a végrehajtása, amelyek összességében alkotják a Modern Sopron

programját. Mint ismert, szinte
az egész várost átfogó programcsomagról van szó, több részelemmel. A belváros megújítása folyamatos (a közművek és
az útburkolatok cseréje lassan
befejeződik), és elkezdődtek
a homlokzatfelújítások, illetve tart a közbeszerzés, éppúgy,

építik. Kiemelt program a Fertő
tavi sport- és turisztikai központ
kialakítása. (Erről legutóbbi – június 20-ai – számunkban írtunk
részletesen.) Folyamatban van
a gazdaságfejlesztési program
megvalósítása is, tart a tervezett
innovációs és technológiai központ területszerzése. A polgár-

Dr. Fodor Tamás, Barcza Attila és Gyopáros Alpár a
helyszínen tartott sajtótájékoztatót
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

mint a Szent Mihály-templom
esetében. A Lövér-program része a már épülő kerékpárút, az
új uszoda építése, illetve a nemzeti konferencia-központ kialakítása. Mindkét esetben tart a
közbeszerzés, illetve a tervezés,
a nyitott medencét pedig már

mester kiemelte, időarányosan
jól állunk, 100 éve nem volt ilyen
jelentős városfejlesztési program Sopronban. A Lenck-villa
felújításának első üteme 2 milliárd forintba kerül, s jövő ős�szel vehetik birtokba a múzeum
munkatársai. Ismét látható lesz

a néprajzi kiállítás, de új kiállítóteret is kialakítanak. A második
ütemben állítják helyre a pálmaházat és kertet, amely közpark
lesz, de éjjel zárva tartják.
Barcza Attila arról beszélt,
hogy szorosan ide tartozik az
M85-ös megépítése, amely az
tavaszi alapkőletétel után jó
ütemben halad, majd szólt arról
is, hogy a kormány már tervezi
a Modern Kisvárosok és a Modern Falvak programját. Az előbbi térségünkben Fertődöt és Fertőszentmiklóst érinti, az utóbbi pedig szinte az összes falut.
Gyopáros Alpár mindenekelőtt
gratulált a városvezetésnek és az
érdekelteknek, majd elismerően
szólt a soproni tudatos várostervezésről, és kiemelte, jó ütemben halad a tervek megvalósítása. Emlékeztetett, 2015-ben
éppen Sopronból indult el a Modern Városok programja, akkor
3500 milliárd forint értékben,
kedvezményezettje pedig a 23
megyei jogú város. Mint megtudtuk, országszerte 260 nagy
program indult, ebből 60 a közlekedési infrastruktúrát érinti
(ilyen például az M85-ös), 200
pedig helyi program. A soproni „csomag” értéke mintegy 50
milliárd forint kormányzati támogatás, plusz 10 milliárd forint az uniótól érkezik. A források egyharmadát már lehívta a
város, részben az elkészült munkák kifizetésére, részben pedig
az előkészítő munkálatokra.

Tizenegy soproni termelő 19 bora kapott elismerést

Kékfrankos kiválóságok
HORVÁTH FERENC

Mint arról már tájékoztattuk olvasóinkat, az
Agrárminisztérium 2018-at a kékfrankos évének nyilvánította és kiadta a Kékfrankos kiválóságok könyvét, amelybe soproni borok is
bekerültek.
A Nemzeti Borkiválóság Program részeként megjelent kötet
célja – mint ezt Horkay András, az Országos Borszakértő

Bizottság elnöke kiemelte –
a fajta eredetének, elterjedésének, egyéni karakterének a
bemutatása, valamint a fajtával

foglalkozó legjobb borászok,
pincészetek és magas minőséget képviselő borok megismertetése. A kötet magyar és angol
nyelven jelent meg.
A felhívásra az ország különböző borvidékeiről 115 mintát
küldtek a gazdák, de ebből csak
72 kapta meg a borkiválóság címet, míg 5 tétel elnyerte kékfrankos top borkiválóság elismerést. A soproniak kitűnően szerepeltek, 11 termelő 19

bora lett kékfrankos kiválóság.
A nyertesek: Bruckner Borászat, Iváncsics Pince, Jandl Pince, Linzer-Orosz Borászat, Lövér Pince, Luka Enikő, Pfneiszl
Birtok, Roll Pincészet, Vincellér, Weninger Pincészet és
Wetzer Péter.
Horkay András értékelő beszédében külön kiemelte a soproni kékfrankosok meglepően
magas minőségét és egyedi ásványos karakterét.

Nyári esték
Horváth Ferenc jegyzete
Sajnos nincsenek összehasonlító statisztikáink, de biztos vagyok benne,
ha összevetnénk Sopron és más városok (most éppen) nyári kulturális kínálatát, akkor az élen végeznénk,
figyelembe véve a lakosságszámot és a város anyagi
lehetőségeit. Elég csak fellapozni a különböző programfüzeteket, s csak kapkodjuk a fejünket. Mintha valaki ránk zúdította volna a bőségszarut. A könnyű nyári szórakozástól a nagyobb odafigyelést igénylő előadásokig, a helyi amatőröktől a világsztárokig terjed a
skála. Koncertek, kiállítások, színházi előadá„A városban gyakorlasok, közösségi progratilag nincs kulturális
mok (lásd Tündérfesz»holtszezon«, hiszen
tivál vagy Zenél a város)
például a barlangés még számtalan soszínházi előadások
kakat érdeklő megnyilaugusztusban is várvánulási forma vonzza
ják az érdeklődőket.
a közönséget. És akSzóval a nyári hónakor még nem említetpokban is él, nyüzsög
tem a múzeumi leheSopron és környéke. És tőségeket vagy a természet szerelmeseinek
jó, hogy ez így van.”
tervezett programokat
a Soproni Parkerdőben és a Fertő–Hanság Nemzeti
Parkban. Amennyiben egy kicsit tovább „nyújtózkodunk”, akkor szólnom kell az Esterházy-kastély színvonalas programjairól is. Sopronban az előadók bejátsszák a várost. Megtelnek élettel az utcák, a terek
és a hivatalos játszóhelyek. A városban gyakorlatilag
nincs kulturális „holtszezon”, hiszen például a barlangszínházi előadások augusztusban is várják az érdeklődőket. Szóval a nyári hónapokban is él, nyüzsög Sopron és környéke. És jó, hogy ez így van. Mert Sopron
mindig is „kultúrváros” volt, számos civil szervezettel,
és öntudatos, a közjót és a kultúrát támogató, önállóan is cselekedni tudó polgárokkal. Kevés olyan város van Magyarországon, amelynek szerves fejlődése töretlen volt a második világháborúig. Szerencsére
– mindannyiunk szerencséjére! – a rendszerváltásig
tartó évtizedek se tudták kiölni a soproniakból a polgári öntudatot. Ma már én is és mindannyian tudjuk,
ez alapozta meg a város legújabb kori fejlődését. A folyamat már elkezdődött, de csak a következő években teljesedik ki igazán, megteremtve a feltételeket a
XXI. századi polgárosodáshoz, a modern kori polgári
öntudat kialakításához. Ennek a folyamatnak elidegeníthetetlen része a város általában vett kulturális élete, és a mi személyes viszonyunk részben a tradicionális, ha úgy tetszik, örök érvényű kulturális értékekhez, részben pedig az új kihívásokhoz. Persze, amikor
egy-egy előadáson önfeledten tapsolunk, vagy csak
egyszerűen jól érezzük magunkat valamilyen nyáresti programon, akkor nem a polgárosodás folyamatán
gondolkodunk, de talán eszünkbe jut, hogy milyen jó
soproninak lenni, hogy mit ad nekünk a város, és mi
mit tudunk adni Sopronnak.
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A környezet védelme közös ügyünk

Szemeteljünk jól!

A zöldudvarokban a kerti hulladékot is elhelyezhetjük
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni lakcímkártyával rendelkező
lakosok a zöldudvarokban ingyenesen
rakhatják le a háztartási hulladékot.
Sopronban a Harkai úton, illetve
a Pozsonyi úton lévő zöldudvarokban helyezhetők el mindazon háztartási hulladékok, amelyek nem tehetők bele a szelektív hulladékgyűjtő kukákba. Az

pedig a közös ügyünk, hogy
például a feleslegessé vált háztartási eszközök, a környezetszennyező anyagok ne az erdő
szélére, az út mellé kerüljenek,
hanem oda, ahova valók: a szabályokat betartó lerakókba.
A fáradt olajtól, valamint az
étolajtól, zsírtól is környezetkímélő módon szabadulhatunk
meg, ugyanis ezek is ingyenesen helyezhetők el a két udvar
valamelyikén. Ugyanígy beveszik a már nem használható
gumiabroncsokat, az elemeket,

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ólomakkumulátorokat, a veszélyes anyagokat is tartalmazó kiselejtezett elektronikai hulladékokat, valamint a műanyagokat,
vasat és acélt, papírt is. Összesen
egy köbméterig elvihető beton,
tégla, cserép és kerámia is.
A Harkai úti komposztálótelepen évente hatszor, alkalmanként 300 kilogramm kerti zöld
hulladék ingyenesen rakható le.
A lerakható mennyiségekről
és az évenkénti alkalmakról bővebb információ: www.stkh.hu
oldalon található.

2018. június 27.

Rangos elismerés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két soproni pedagógus, Mikita Antónia és
Ezer László is miniszteri elismerést kapott
a környezetvédelmi
világnap és a pedagógusnap alkalmából
tartott ünnepségen.
Mindketten a Roth-iskolában tanítottak
évtizedek óta.
Több mint hatvan, saját szakterületén kiváló munkát végző
szakember tevékenységét
ismerte el Nagy István agrárminiszter a közelmúltban Budapesten. Mikita Antónia Tessedik
Sámuel-díjat, Ezer László pedig
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.
Mikita Antónia történelem–angol–orosz szakos tanár,
első és egyetlen munkahelye a
Roth Gyula Erdészeti, Faipari,
Kertészeti, Környezetvédelmi
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, ahol 1977

Ezer László és Mikita Antónia a Roth-iskola
igazgatójával, Hoczek Lászlóval
óta dolgozott. A kitüntetést a
középfokú erdészeti, faipari,
környezetvédelmi képzésben
folytatott magas színvonalú
munkájáért, diákjai történelem
és angol tantárgyakban elért tanulmányi versenyeredményeiért ítélte oda a miniszter.
Ezer László testnevelés szakos tanár, kosárlabdaedző, korábban NB I-es kosárlabdázó.
1996 óta, 22 évet dolgozott a
Roth-szakgimnáziumban. Kosárlabdacsapata mindig sikeres volt, az amatőr diákolimpiákon szép eredményeket ért el.

A Miniszteri Elismerő Oklevelet
a középfokú erdészeti, faipari,
környezetvédelmi képzésben
végzett munkájáért, a középiskolai kosárlabdasportban országosan kiemelkedő eredményt
elért tanulói felkészítéséért
vehette át.
Mindkét pedagógus generációkon keresztül tanította a diákokat, nem ritkán előfordult,
hogy az apa után két évtizeddel
később a fiát, majd a testvérét is
oktatta. Mikita Antónia és Ezer
László a tanév végén, június 30án megy nyugdíjba.

Jóganap
Jóganapot és Indiai Kultúrfesztivált tartottak az Erzsébet-kertben. A jógaórák
mellett igazán különleges volt a gong- és hangtál-meditáció is, amely egyben igazi lelki felüdülést is jelentett. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT.

Rence: második kötet

Pellinger Attila, a könyv társszerkesztője
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT.

Megjelent a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tudományos kötetsorozatának, a Rencének a második könyve. A sorozat
célja az igazgatóság területén

folyó természetvédelmi kutatások eredményeinek a szakmai
közönségnek való bemutatása.
A kötet kilenc kéziratot tartalmaz, amelyek a Fertő–Hanság

Nemzeti Park működési területén folyó, természetvédelmi
célú kutatások eredményeiből
merítenek.
A szerzők kitérnek a denevérek, az északi pocok helyzetére,
valamint arra is, hogy új madárfajok jelentek meg a Fertő tónál.
Szó esik arról is, hogy miként lehet megvédeni a rákosi viperát.
Az egyik tanulmány pedig a Rábaköz Natura 2000 terület botanikai értékeivel, a természetvédelmi kezelésének lehetőségeivel foglakozik.
A nemzeti park 2015-ben indította útjára a Rence című tudományos kötetsorozatát. Elsősorban a nemzeti park működési
területére vonatkozó nagyobb
terjedelmű, a hagyományos tudományos publikációk keretein
túlmutató, illetve összefoglaló
jellegű munkák eredményeinek
közlését biztosítja.

Kertészeti programsorozat
A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (TIT) háromnapos kertészeti programsorozatot szervez június 29–30-án és július
1-jén. Pénteken 17 órától
a TIT-székház (Várkerület
98.) kistermében ökojátszóház lesz. Este fél hattól pedig Szita Renáta előadását

hallgathatják meg az érdeklődők az invazív fajokról.
18.15-től Tuba Jenő tart látványos bemutatót azokról a
különleges állatokról, amelyek az ökobirtokot látogatják. A szombati programok
fél 10-kor a tómalmi ökofolyosó meglátogatásával kezdődik – indulás 9.10-kor a

6-os Tómalomra tartó autóbusszal. 16.30-tól a TIT kistermében takarékos délután
rendez a Castanea Környezetvédelmi Egyesület. Vasárnap a résztvevők felkeresik
a kópházi jégkármérséklő
rendszert. Indulás Sopronból a 9.34-kor Szombathelyre menő vonattal.

2018. június 27.

Utazás a kottaborítók világába
Címlapon a design – betekintés a kottakészítés világába címmel nyílik kiállítás július 3-án
a Liszt-központban a Soproni
Ünnepi Hetek alkalmából. A két
háború közötti különleges kottacímlapokat a Bősze Ádám
Zenei Antikvárium ajánlotta fel.
A kiállítás a Pro Kultúra, a Bősze
Ádám Zenei Antikvárium és a
Magyar Formatervezési Tanács
együttműködésében jött létre,
a három szervezet összefogásában valósul meg majd idén
október 5–19. között az 5. Design
Hét Sopron programsorozat.
A kivételesen érdekes kiállítás
nemcsak zenei utazásra hívja
a közönséget, hanem bemutatja, a kottacímlapok miként

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

tükrözik egy kor vizuális stílusjegyeit. Izgalmas látni, hogy
a különböző zeneműkiadók
miként hívták fel a figyelmet
a különböző korok és stílusok
világára. A július 15-ig látható
tárlaton rajzolt illusztrációkkal
díszített német nyelvű fedőlappal és számtalan grafikai különlegességgel is találkozhatunk.
Sopron 2014-ben csatlakozott
a designhét programsorozathoz.
A nagy sikerű kezdeményezés részeként az elmúlt évben 15 programot kínáltak Sopronban a formatervezéstől az építészetig. Az
idei évben tovább bővül a paletta
a helyi vállalkozások bevonásával és a várost érintő legfontosabb urbanisztikai projektekkel.

Szombaton színes programok várták az érdeklődőket

Egy este a múzeumban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is nagy siker volt
a múzeumok éjszakája programsorozat, Sopronban hömpölygött a tömeg a
kiállítóterek környékén, szinte valamennyi
rendezvény telt házas
volt. A Soproni Múzeumban közel kétezer
embert fogadtak.
Idén is rengeteg izgalmas és
interaktív programot kínált a
múzeumok éjszakáján a Soproni Múzeum. Újdonságként
egy 500 forintos karszalag megváltásával lehetett részt venni
mind az öt helyszínen a rendezvényeken – karszalagot pedig
közel 2000-en váltottak.
A programsorozat nyitóeseményét a Macskakő Gyermekmúzeumban tartották, ahol felavatták Az év kiállítása 2018 táblát is. Itt az eseményt Sass Lászó,
az oktatási és kulturális bizottság elnöke nyitotta meg, majd
dr. Tóth Imre múzeumigazgató
köszöntőjében örömét fejezte ki,
hogy egyre nagyobb az érdeklődés a város múzeumai iránt.
A gyermekmúzeumban sokan
részt vettek a Kerekítő gyerekkoncerten, népszerű volt a kalandtúra, amelyhez idén az evangélikus
gyűjtemény is kapcsolódott. Az
már szinte hagyomány, hogy az

A vasúttörténeti múzeum is kitárta kapuit a látogatók előtt FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Erdészeti és a Bányászati Múzeum közreműködik a játék előkészítésében, lebonyolításában is.
Idén itt tartotta meg hagyományos RETRO-Sopron előadását
Bolodár Zoltán, amelyre szintén
rengetegen voltak kíváncsiak.
A Folkfesten résztvevők közül
sokan megnézték a Tűztornyot,
illetve a Storno- és Fabricius-ház

programjait, idén is népszerű helyszín volt a Várfal sétány,
ugyanakkor először rendeztek
múzeumok éjszakáján programot a Bécsi úti Pék-házban. Itt
dr. Krisch András tartott előadást a poncihterek kenyeréről
és a pékek boráról, majd a kulturális műsor után sokan meghallgatták a poncichter asszonyokkal

folytatott beszélgetést is. Szabadhegyi Zita, a program megálmodója azért is tartotta érdekesnek
a témát, mert az utolsó pékmester, Sever Mihály maga is poncichter volt.
Az éjszakába nyúló eseménysorozaton számtalan érdekes
programmal bővítették ki az
ismert múzeumok kínálatát.

Népzene és néptánc
Július 3. 20.00 / Liszt Központ
A Sonitus Scarbantiae Női Kar
koncertje
Díjtalan!

Július 7. 20.00 / Fő tér
Vivaldi: Négy évszak
Kokas Katalin és a soproni
szimfonikusok koncertje
Díjtalan!

A győri Regös Táncműhely tagjai is felléptek a Fő téren FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A több mint két évtizedes múlttal rendelkező Soproni Néptáncfesztivál 2018-ban is színvonalas produkciókkal, népzenei és
világzenei koncertekkel várta az
érdeklődőket a belvárosban az
elmúlt hétvégén.
A Mária-szobornál, illetve a
Fő téren felállított színpadokon
fellépők sokasága szórakoztatta

a közönséget ezen a hétvégén,
emellett gasztronómiai különlegességek is várták a kilátogatókat. A Várkerületen vásári
forgatag csalogatta az érdeklődőket, illetve a Bástya gödörben a játéksarokban játszhattak
a gyerekek.
A Folkfest házigazdái a Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes
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Táncegyüttes, a Petőfi-iskola néptánccsoportjai, a Kacagány senior táncegyüttes, a
Fajkusz Banda, a lövői zenekar,
valamint a Figurás Banda volt.
Érkeztek együttesek és tánc
csoportok Zalaegerszegről,
Győrből, Győrújbarátról, valamint a határon túlról, Marosvásárhelyről is.

Alkonykapcsoló

Július 3-5. és 10-12. 21.00-23.00
Liszt Café
Late Night Classix - kamarazene
Kemény zenék, modern klasszikusok

Július 8. 20.00 / Fő tér
The sound of silence
Horgas Eszter és Falusi Mariann
Simon and Garfunkel estje

Július 3-15. / Liszt Központ
Címlapon a design - kiállítás
Betekintés a kottakészítés világába

Július 13-14-15. 20.00
Fertőrákosi Barlangszínház

Díjtalan!

Díjtalan!

Díjtalan!

Verdi: Falstaff
Vígopera olasz nyelven
Jiří Menzel rendezésében
Kassai Állami Opera

I. helyár: 10.000 Ft / II. helyár: 8.000 Ft

Július 6-7. 20.00
Fertőrákosi Barlangszínház

Rossini:
A sevillai borbély

Július 14. 16.00 / Fő tér
Soproni Kórusünnep
Kórusgála
Díjtalan!

Vígopera / A Co-opera és a
Győri Nemzeti Színház koprodukciója
I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 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

A Várkerület Galériában mutatták be az elmúlt héten Turbuly Lilla
Alkonykapcsoló című verseskötetét. A költővel Turbuly Éva beszélgetett.
Az esten Jacsó Erika fuvolaművész működött közre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER.
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Különdíjakat adtak át a legeredményesebb versenyzőknek

Asztalitenisz évadzáró

2018. június 27.

SÜH kispályás
labdarúgókupa

PÁDER VILMOS
PÁDER VILMOS

Vegyes
érzelmek
tarkították a Turris
SE asztalitenisz évadzáróját. A Kőszegi úti
sportcsarnokban tartott összejövetelen
ott voltak az egyesület teke szakosztályának képviselői, valamint a soproni asztalitenisz nagy öregje, a
sportág újjáélesztője,
Puskás Árpád is.
A szakosztály tagjait és a megjelent szülőket köszöntötte
dr. Simon István alpolgármester, aki kiemelte, a Turris értéke
Sopronnak, a nemzeti sportvárosnak, ezért megtartása, sőt fejlesztése mindannyiunk érdeke.
Az alpolgármester gratulált az
idei szezon eredményeihez, és
elismerését fejezte ki az egyesület vezetőinek, szakembereinek. Köszöntötte az egyesület
támogatóit is, akik jelentősen
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
szakosztály megvalósíthassa
célkitűzéseit, éppúgy, mint a
szülők, akik örömmel segítik
gyermekeik sportolását. Szintén köszöntötte a megjelenteket
Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő is.
Stummer Gábor szakosztályvezető ismertette az elért

A Soproni Ünnepi Hetek keretében sikeres kispályás labdarúgótornát rendeztek a kurucdombi
Halász Miklós Sporttelepen.
Négy pályán tizenkilenc csapat
küzdött az értékes díjakért, a jó
helyezésekért. Az egész napos
tornán a fair play szellemében
játszottak az együttesek, piros
lapot egyszer sem kellett felmutatniuk a játékvezetőknek. Egy
eset kivételével komolyabb sérülés nem történt. A torna zárásaként Csiszár Szabolcs városi
spotfelügyelő megköszönte a
résztvevőknek a sportszerű játékot, a fő támogatónak, Galambos Györgynek önzetlen munkáját, valamint mindazoknak,

akik munkájukkal segítették a
torna sikeres lebonyolítását.
Kósa István, a Sopron Városi
Szabadidősport Szövetség elnöke az eredményhirdetés előtt
nyújtotta át Galambos Györgynek az országos szövetség elismerő oklevelét.
A SÜH Kupa „aranyág” győztese a Sportuszoda, második a Gigant, harmadik a Villámszerviz,
negyedik az Elektro Time, gólkirály Vörös Attila (6 gól).
Az „ezüstág” első helyezettje
a Polgármester Vendéglő, Fertőszéplak, második az Ivószünet, harmadik a Diana SC és a
Falábúak. A heteslövő verseny
győztese Horváth Ferenc (Elektro Time), legjobb kapus Baán
László (Sportuszoda) lett.

Az NB III-ban
ötödik helyezést elért csapat
FOTÓ: TURRIS SE

eredményeket és a jövőbeni
terveket. Tóth Tibor, a szakmai
munkáért felelős vezetőedző
elemezte az Extraligától búcsúzó felnőtt csapat kudarcának okait, illetve a fiatal tehetségek sikereit.
Dr. Fülöp József, az évadzáró levezetője érdeklődésünkre
elmondta: pénz hiányában a
jövőben kizárólag az utánpótlásra fektetnek nagy hangsúlyt.
A következő évadban NB II-ben

kívánnak indulni, az NB III-as
együttesük kiharcolta a bennmaradást. A megyei I. osztályú
együttesük ötödik, míg a senior csapatuk harmadik lett a
bajnokságban. Utánpótlás korosztályuk jó, dunántúli versenyeken egyéniben és csapatban rendre jól szerepeltek. Az
óvodás korosztálynak is vannak
foglalkozások, a jövő biztosított.
Végezetül különdíjakat adtak át a legeredményesebb és a

legtehetségesebb fiatal versenyzőknek. A rendezvény hangulatán érződött, hogy nincs minden rendben a szakosztálynál,
ugyanis az Extraligából kiesett
együttes tagjai: Kramarics
Gergő, Markó András, Katona
Gergely és Bhöm Attila belső
konfliktusok miatt nem voltak
jelen, távoztak az egyesülettől.
Pályafutásukat Ausztriában,
Mosonmagyaróváron és Budapesten folytatják.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jól indultak a tornászok
A gyermek kezdő vidékbajnokság
küzdelmeiben vettek részt az elmúlt
időszakban a Soproni Torna Club
2008/09-ben született fiataljai. Kőhidiné Fleck Szilvia, a Soproni Torna
Klub szakosztályvezetője elmondta:
a korábbi évhez képest megváltoztak
a szabályok, komolyabb követelményeket kellett teljesíteni a gyakorlatok során. Az STC két csapatot tudott
elindítani, a fiatal soproni tornászok
pedig nem ijedtek meg a lehetőségtől: tudásuk legjavát nyújtották, szép
gyakorlatokat mutattak be. Ennek köszönhetően a Hámori Panka, Hámori
Borka, Pölz Réka, Völgyi Angelika ös�szetételű „A” csapat a hatodik, a Csete
Luca, Sebestyén Nóra, Tobler Sophie,
Zrínyi Zselyke összeállítású „B” csapat
pedig a 10. helyezést szerezte meg.
– Persze, van még mit javítani és gyakorolni, a hibákat a nyári edzőtáborok
és edzések alatt igyekszünk korrigálni, így az őszi versenyszezonban még
szebb gyakorlatokat láthatunk majd
a lányoktól – mondta a szakosztályvezető. – Nagy feladatok várnak még
erre a korosztályra.

A gyermek „A” csapat:
Tobler Sophie, Zrínyi Zselyke,
Csete Luca, Sebestyén Nóra

„B” csapat: Hámori Borka, Völgyi
Angelika, Hámori Panka, Pölz Réka

Júliusban női U20-as Eb
Július 7. és 15. között ismét rangos, nemzetközi kosárlabdatornának ad otthont városunk: a
Novomatic-arénában rendezik az U20-as női kosárlabda
Európa-bajnokságot. A felújított sportlétesítményben párhuzamosan két pályán zajlanak majd a küzdelmek Európa
legjobb utánpótlás csapatai között.
A magyar válogatott július
7-én, szombaton Horvátország,

július 8-án, vasárnap Lettország, július 9-én, hétfőn pedig
Lengyelország ellen lép parkettre, a házigazda csapat mec�csei minden alkalommal este
6 órakor kezdődnek. A keddi
szünnapot követően a keresztjáték mérkőzései következnek,
a döntőt július 15-én, vasárnap
este rendezik.
A kiváló erőkből álló magyar
csapatban két játékos képviseli a
soproni színeket: Czukor Dalma

és Varga Kamilla is tagja a válogatott keretnek.
Sopron legutóbb 2006-ban
adott otthont U20-as Európa-bajnokságnak, akkor a magyar válogatott ezüstérmet
szerzett.
A kontinenstornára a belépés
ingyenes, a mérkőzésekről pedig online videókat is meg lehet nézni a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) Youtube
csatornáján.
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Csodavárás
HORVÁTH FERENC

A hír egyáltalán nem lepett meg, de gyanítom, másokat sem.
Georges Leekenst, az elmúlt év októberében kinevezett szövetségi kaptányt felmentették a válogatott éléről. A belga tréner győzelem nélkül hagyta hátra a válogatottat, pedig egyáltalán nem verhetetlen csapatok voltak az ellenfeleink. No,
de ez már a múlt, és csak azért lehet tanulságos az esete,
mert a magyar labdarúgás vezetői újból és újból ugyanabba a hibába esnek. Amikor kinevezték, már akkor tudni lehetett, hogy nem a jövő embere, s az MLSZ-nek csak az eredmények számítanak, valmint hogy kijussunk a 2020-as Európa-bajnokságra, amelynek lesz mérkőzése az addigra talán
elkészülő Puskás-stadionban is. Az más kérdés (és még a
mai napig sem kaptunk rá választ), hogy anno miért éppen
a meglehetősen sikertelen Leekenst nevezték ki, akiről tudni lehetett, hogy a pillanatnyi problémákra sem megoldás.
Ki és miben reménykedett? Leekens sem a jelen, sem pedig
a jövő embere nem volt. Tudom, ez most utólagos okoskodásnak tűnik, de aki így gondolja, kérem, olvassa el ismét az
elmúlt év november 8-án megjelent jegyzetemet a Soproni Témában (Ez a hajó is elúszott.., 5. oldal)! A véleményem
azóta sem változott. A pillanatnyi sikerek helyett (de leginkább azokkal párhuzamosan, ha ez egyáltalán lehetséges) a
jövőre kellene koncentrálnunk, mert már így is hosszú-hos�szú éveket veszítettünk. A botcsinálta szövetségi kapitányoknak persze mindegy. Ők mennek, mi meg maradunk a sárba ragadt focinkkal, s várjuk a csodát és az újabb megmentőt. Vajon ki lesz és mikor? Talán az új szövetségi kapitány,
Marco Rossi? Lehet, de sokkal, de sokkal mélyebbről kellene kezdeni a nagy átalakítást, mert a válogatott csak a felszín, amely biztos alapok (tehetséges és jól képzett játékosok) nélkül újra és újra szürkeségbe olvad.
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LELÁTÓ

Teke
Július 6-8., péntek–vasárnap, 15 óra, Győri úti tekepálya
Soproni Ünnepi Hetek Kupa

Tenisz
Július 6–8., péntek–vasárnap 15 óra, Lőver teniszcentrum
Soproni Ünnepi Hetek Kupa

Esterházy Regatta
Hétvégén rendezték
az Esterházy Regattát
a Fertő tavon. A verseny különlegessége
az volt, hogy nem
klasszikus versenyhajók, hanem többszemélyes túrahajók mérhették össze
tudásukat.
A regattát idén harmadik alkalommal rendezte meg a Fertő
Tavi Vitorlás Szövetség, amelynek kiemelt célja a versenysport
mellett a túrahajó-versenyzés
támogatása is.
– A regatta jó hangulatban
zajló társadalmi esemény kikötőnkben, ahol a vitorlázók
és családtagjaik kellemes hangulatú baráti találkozó mellett
versenykörülmények között is
megmérettethetik magukat –
mondta el Domonkos Szilárd,
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség
elnöke. – A nem túl barátságos

tudott győzni egyetlen góllal,
3–4 lett a meccs végeredménye. Ez azt is jelentette, hogy
a Kaposvár ledolgozta hátrányát, mindkét csapat azonos
pontszámmal végzett. Mivel a
somogyiaknak jobb gólkülönbséggel zártak, ők örülhettek.
A soproni pólósoknak ugyanakkor az ezüst is gyönyörűen
csillogó érem.

– Hatalmas eredmény ez a mi
életünkben, ez a csapat talán az
eddigi legjobb az egyesületünk
történetében – mondta Matyuga-Kovács Rita, a Soproni Vízilabda Sport Egyesület vezetőedzője.
– Karnyújtásnyira volt a bajnoki
cím, nagyon bíztam benne, hogy
meg tudjuk szerezni, de a végére
kicsit fejben fáradtak el a srácok,
kevés gólt dobtunk. Ezzel együtt
minden tiszteletem a csapat játékosaié, kimagasló szezont zártunk. Sokat dolgoztak a srácok,
és rengeteget fejlődtek ebben
az idényben. Bár egy hajszállal
lemaradtunk, de nálam ők az
igazi bajnokok.

Babos Tímea újabb győzelme
A Babos Tímea – Kristina Mladenovic magyar–francia duó megnyerte a 936 ezer
dollár (260,5 millió forint) összdíjazású birminghami füves pályás női tenisztorna páros versenyét, miután a vasárnapi fináléban
szetthátrányból fordított.
A soproni játékos a mérkőzés után elmondta:
nehéz meccsen vannak túl. – Végig kiélezett

időjárás ellenére végül 13 egység nevezett a versenyre. A tervezett két futamot megfelelő, bár időnként kissé viharos

Sikeresen ért éget a Városi Szabadidősport Szövetség által
lebonyolított kispályás labdarúgó-bajnokság. A négy osztályban, valamint a senior csoportban 998 mérkőzést játszottak,
5051 gólt lőttek a csapatok. Piros lapot 25 alkalommal mutattak fel a játékvezetők. A megújult honlap a bajnokság során folyamatos tájékoztatást nyújtott az érdeklődők számára.
Az I. osztályban a Sportuszoda lett a bajnok, második a Central Palace, harmadik a volt címvédő Limit Change, a gólkirály Sárdi Ádám 38 góllal.
A II. osztály bajnoka a König 1993, második a Fire Natura, harmadik a Poliprofil, gólkirály Skvaris Ádám 29 góllal.

A soproni gyermek „A” korosztály vízipólósai nagy sikert értek el

Az utolsó játéknap előtt a
soproni együttes állt az élen,
ezért városunk kapta a mindent eldöntő forduló rendezési
jogát. A SVSE 14–15 éves pólósai 15–7-re legyőzték az ESMTK
csapatát, ezután következett a
bajnoki „nagydöntő” a Kaposvár ellen. A kevés gólt hozó
találkozón hatalmas izgalmak
közepette a vendégcsapat

Az Esterházy Regatta futamain többszemélyes túrahajók versenyeztek
szélviszonyok között sikerült
megrendezni. Az eredményhirdetésen Kránitz Lajos alelnök adta át a díjakat.

Az Esterházy Regatta első helyezését a Szigethi Botond – Csigó Viktor – Szórádi Ákos egység
szerezte meg.

Befejeződött a kispályás labdarúgó-bajnokság

Soproni pólóezüst

Ezüstérmet szerzett a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület a Dunántúli Vízilabda Liga gyermek
„A” korosztályában. Városunk csapata nagy
küzdelemben, csupán rosszabb gólkülönbsége miatt csúszott le a bajnoki címről.

9

játék volt. Talán nem játszottuk a legjobb teniszünket, de mi voltunk a jobbak a legfontosabb pillanatokban – nyilatkozta Babos Tímea. – A siker „nagyon fontos lépés” volt a
wimbledoni Grand Slam-viadal előtt.
A Babos Tímea pályafutása 19. tornagyőzelmét aratta párosban, Mladenovic társaként
az ötödiket.

A III. osztály győztese az Agro FC, második az SFC, harmadik a Muzsaj Tó Vendéglő, gólkirály Kiss Tamás 50 góllal.
A IV. osztály első helyezettje az Exwax, második az SRK–
SRSE, harmadik a Soproni Vízmű SE, gólkirály Holzmann
Tamás 49 góllal.
A senior korosztály élén a Közti II., második a Mozaik II., harmadik a Paprét.
A bajnokság színvonalára jellemző, hogy az erős I. osztály
első tíz csapata „kilóg” a bajnokságból, a másodosztálytól
a IV. osztály középmezőnyéig pedig szinte egyenrangú csapatok küzdöttek.

10 Soproni fiatalok
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A vetélkedővel erősítik a magyarságtudatot is

Vermes-verseny

Európai legjobb
rockisai között
BERTHA ÁGNES

Egyre népszerűbb
sportág városunkban is az akrobatikus
rock and roll, a HUNGARockY Táncegyesület növendékei –
köztük a berzsenyis
Juhász Olivér – az
idei évben bejárták fél
Európát, útjukat sikerek kísérik.

A Vasvilla adott otthont a 34. fizikaversenynek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Vas- és Villamosipari Szakképző
Iskola és Gimnázium adott otthont az elmúlt hétvégén a 34. Vermes
Miklós Nemzetközi
Fizikaversenynek.
A verseny írásban és a gyakorlatban is teszteli a gyerekeket –
a fizika tudományán belül több
területet is mér: a mechanikát,
a hőtant és az elektromosságtant, optikát. A diákok hétfőn
írásban adtak számot tudásukról kedden pedig a gyakorlati
forduló zajlott.

A megmérettetésre nemcsak
hazánkból, hanem a Kárpát-medence több magyar tannyelvű
középiskolájából is utaztak Sopronba diákok. A szervezők nem
titkolt szándéka, hogy erősítsék
a tanulók és pedagógusok határokon átívelő kapcsolatát, valamint a tanulókban a magyarságtudatot is..
Az elmúlt heti ünnepélyes
megnyitón Bokor Ákos, a Vasés Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója
is köszöntötte a résztvevőket.
Dr. Fodor Tamás polgármester
pedig kiemelte, a város szívesen
támogatja azokat a fiatalokat,
akik többet szeretnének elérni.
Az első Vermes-fizikaversenyt
1984-ben tartották meg 9–11.
osztályos tanulók számára a

Berzsenyi-líceumban. Fő cél a
tehetségnevelés, a problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó
képességek fejlesztése, a fizikatanulás népszerűsítése.

Az eredmények
A mechanika kategóriát György
Zoltán, a csíkszeredai Márton
Áron Főgimnázium diákja (felkészítő tanára: Halász Gyöngyi)
nyerte meg. A hőtan kategóriában Márton Tamás, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanulója (felkészítő tanára:
Székely Zoltán) végzett az első
helyen. Az elektromosság–optika
kategória győztese Molnár Barnabás, a soproni Széchenyi István Gimnázium diákja (felkészítő tanára: Lang Ágota) lett.

HATÁRTALANUL –
A DEÁK TÉRRŐL ERDÉLYBE

Szocsi, Krakkó, Bourg-en-Bresse,
Moszkva – a márciusban indult
tavaszi versenyszezonban eddig ezekben a
városokban versengtek a HUNGARockY
táncosai serdülő és
junior párosokban
több hazai helyszín mellett. Köztük a 15 éves berzsenyis Juhász Olivér is, aki
több mint hét éve elkötelezett
a mozgásforma iránt. A kemény
munka meghozta gyümölcsét:
Olivér partnerével, a szombathelyi Németh Zorkával a világkupák mellett Európa-bajnokságok rendszeres indulója és sikeres szereplője.
– Az akrobatikus rock and roll
sokat jelent nekem, más sportban nem tudom magamat elképzelni – mondta el Olivér.
– Nagyon sok örömöt ad, hogy
kijuthatok a világversenyekre, és
megmérettethetem magamat.
Az edzések segítenek erősíteni a kitartásomat, a versenyek
megmutatják, hogy mennyit
kell még fejlődnöm. A világkupák között a franciaországi
Bourg en Bresse-ben értünk el
partneremmel a legjobb helyezést: ott 19.-ek lettünk, Szocsiban 26., Krakkóban 36. helyen
végeztünk. A nyugati területi
ranglista 3., az országos ranglista
7. helyén állunk, a világranglistán 128 párosból 36.-ak vagyunk.
– Az akrobatikus rock and roll
egy igen összetett mozgásforma, magában foglalja a boogie
woogie tánc alapjait, az aerobik
dinamikáját és hajlékonyságát,
a klasszikus rock and roll táncelemeit, a balettet, valamint a

különböző táncstílusok elemeit – mondta el Stieber Csaba, a
HUNGARockY Táncegyesület
elnöke–vezetőedzője. – Fejleszti a kitartást, a hajlékonyságot, az
összpontosítást, és mivel csapatsport, szükséges a többiekre való
odafigyelés, együttműködés is.
Olivérék kedden Szombathelyen vagy szerdán Mosonmagyaróváron, illetve pénteken Sopronban, az Eötvösben
edzenek, alkalmanként két órát
– az egyesület több településről érkezett fiataljaival együtt.
Ezek mellett heti egy alkalommal erőnléti és gyorserőfejlesztő edzésen vesznek részt Szegedi Róbert irányításával.

›

sírját Farkaslakán, a 48-as honvédek emlékhelyét a Nyerges-tetőn –, jártak a Székely
Anyavárosban, a Sóvidéken, a Madarasi-Hargitán, a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosnál, a
Mohos-tőzeglápnál és a Szent Anna-tónál,
ahol medvét is láttak.

„Nem tudok annál
szomorúbb és
magányosabb dolgot
elképzelni, mint
mikor egy gyerek
ül a képernyő előtt,
és egyedül játszik.
Játszani legalább
ketten kell, de inkább
tízen, húszan, mert
a közös játék a
legnagyobb dolog az
életben.”
Csukás István a Nemzet
Művésze, Kossuth-díjas
magyar költő, író

›

KÖNYV

Csukás István:
Nyár a szigeten

Ez történt
Sopronban

Németh Zorka és
Juhász Olivér

Petőfi-diáksikerek

A Deák Téri Általános Iskola 7.C osztálya és a
hozzájuk csatlakozó iskolatársak a Határtalanul pályázat keretében székelyföldi utazáson
vettek részt. Meglátogattak több emlékhelyet
– a Petőfi-emlékművet Fehéregyházán, Orbán Balázs sírját Szejkefürdőn, Tamási Áron

A hét mottója:

Az első szülők nélküli nyaralás minden ember számára maradandó élmény.
Amikor már egyre több
dolgot engednek meg az
ősök, egyre szabadabb
az élet, és még nem korlátoz a munka, a nyár csak
a szórakozásról szól. Hat
fiú nyaralását kísérhetjük
végig, akik feltérképeznek egy ismeretlen szigetet, vérre menő számháborút vívnak egymással, és küzdenek az árral.

A HUNGARockY Táncegyesület Győr–Moson–Sopron megye legnagyobb rock and roll táncegyesülete: Sopronban
hatvanan rockiznak, közülük kilencen versenyzők. A moszkvai Eb-n az egyesület színeiben szerepelve a junior párosok
versenyében 34 páros közül az elődöntőben a szintén soproni Fodor Zsigmond Lázár és Kleizer Anna Evelin a 11. helyen végzett, a negyeddöntőben Juhász Olivér és Németh
Zorka Dorka a 20. helyen zárt.

A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, illetve a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület művészeti csoportjai, táncosai a közelmúltban több versenyen is részt
vettek és sikerrel szerepeltek.
Bognár Adrián a Szarvason
megtartott Gyermek Néptáncosok XIII. Országos Szólótánc Fesztiválján Kisbokrétás díjat kapott.
A Sopron Táncegyüttes a Zalai Kamaratánc Fesztiválon második helyezést ért el, a Bakony
Néptáncfesztiválon ugyancsak
ezüstérmes lett.
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A Pendelyes Táncegyüttes a
Szivárvány Regionális Gyermek
Néptánc Fesztiválon arany minősítésben részesült, s jelölést
kapott az Országos Ifjúsági Antológiára. A Petőfi-iskola három
csoportja ugyanezen a fesztiválon két ezüst és egy bronz minősítést szerzett.
A Kacagány senior csoport a
Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztiválon különdíjban
részesült. Emellett részt vettek a Sopron testvérvárosában,
Medgyesen megtartott Vándorcsizma Fesztiválon is.

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

180 évvel ezelőtt, 1838.
június 11-én Sopron város
tanácsa korát meghaladó
természetvédelmi döntést
hozott: Lorenz Ofner városi tanácsos előterjesztésére Sopronban és környékén
betiltotta az énekesmadarak
befogását.
150 évvel ezelőtt, 1868.
június 10-én jelent meg az
Oedenburger Nachrichten
című német nyelvű lap próbaszáma. Az 1875-től Oedenburger Zeitung nevet
viselő hírlap volt a leghos�szabb életű a város német
nyelvű lapjai közül. Utolsó számát 1944. december
1-jén olvashatták.
95 évvel ezelőtt, 1923. június 8-án született Bátaszéken Krasznai Ferenc sportvezető, testnevelő, a Soproni MAFC kosárlabdacsapat
edzője. Sopronban hunyt el
1985. július 13-án.
50 évvel ezelőtt, 1968. június 11-én adták át Patikamúzeumot, az egykori Angyalpatika felújított épületében,
ez volt az ország első múzeumgyógyszertára.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2018. június 27.

dr. Hollósy Kornélia
és lánya, dr. Csernus Kornélia
Alma és fája –

HA JÓT AKAR,
AKKOR...

Ha jót akar, ne aprózza el
magát! Próbálja egészben
látni nemcsak a világot, de
önmagát is! Ennek megfelelően az egészsége megőrzését is egészben kell „megvalósítani”. Az ugyebár nem
sokat segít, ha „szuper a cukra”, de az extrém magas koleszterinszintje, vagy a dohányzása miatt idejekorán
szívinfarktust kap? Ugye, az
sem vigasztaló, hogy „csak”
a vérnyomása maradt magas, és attól az „egy szem

›
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problémától” kap éppen
szélütést? Szóval ez sem jó.
Aztán furcsa lehet, de egyáltalán nem az – hogy egy
kardiológus, mint én – szól,
hogy ami szűrhető, az szűrendő, mert nem kell feleslegesen sem méhnyak-,
sem emlő-, sem prosztata-,
sem vastagbélrákban meghalni. És még valami... A lelki,
pszichológiai problémákról
se feledkezzen meg, hiszen
az végül testileg is megtöri!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 27. – JÚLIUS 3.

Június 27.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Június 28.,
csütörtök

Ezüst kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Június 29.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Június 30.,
szombat

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

PLUZSIK TAMÁS

Július 1.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508-242

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell messzire
menni Sopronban sem.

Július 2.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505-865

Július 3.,
kedd

Lővér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329-921

Dr. Hollósy Kornélia még csak
„félig” követte szülei hivatását azzal, hogy nem általános
orvosi, hanem fogorvosi diplomát szerzett, míg Kornélia lánya
esetében már fel sem merült az
„eltévelyedés”. Olyannyira nem,
hogy a diploma megszerzését
követően hamarosan már közös

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

KERESZTREJTVÉNY

















Anya és lánya – a két Kornélia doktornő FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

fogorvosi praxisban is dolgozott édesanyjával, és dolgozik
mindmáig anya és lánya, a két
Kornélia doktornő.
– Orvos családban nőttem föl,
édesanyámnak, dr. Frivaldszky
Kornéliának a Pázmány Péter
utcai lakásunkban volt a szemészeti magánrendelője, amellett,

hogy természetesen a kórházban és az SZTK-ban is rendelt,
édesapám, dr. Hollósy János pedig sebész főorvos volt a soproni
kórházban – mesélte dr. Hollósy
Kornélia fogorvos, fogszabályozó szakfogorvos. – Ebben a miliőben így érthető, hogy olyan
sok hezitálás nem előzte meg az
én hivatásválasztásomat, annál
is inkább, mert az egyik bátyám
ekkor már orvostanhallgató
volt. Ezzel együtt felmerült az
is, hogy én legyek gyógyszerész,
mert mint édesanyám tartotta:

egy nőnek nagyon fontos, hogy
a hivatása mellett a családjának
is tudjon élni, és az orvosi pálya
véleménye szerint bizony nem
mindig teszi ezt lehetővé. Gyerekként én is megtapasztaltam
az otthoni állandó nagy sürgés-forgást, hogy édesapámat
a vasárnapi ebédtől hívták be
a kórházba, és még sorolhatnám. A gyógyszerészi pálya
viszont nekem nem tetszett,
így mintegy köztes megoldásnak találtatott, hogy akkor legyek fogorvos.
– Érettségi előtt az én esetemben már nem kellett összeülnie a családi kupaktanácsnak,
egyértelmű volt, hogy nemcsak
nagymamám és édesanyám
keresztnevét viszem tovább a
családban, hanem a hivatást,
sőt magát a fogorvosi praxist
is – vette át a szót édesanyjától
dr. Csernus Kornélia, aki édes
anyjához hasonlóan a fogorvosi
szakvizsgát követően fogszabályozásból is szakvizsgázott. Mint
mondta, gyerekkorában Nagycenken, amikor a lakásuk lényegében együtt volt a rendelővel,
ő ott járt-kelt a várakozó betegek
között, maga a fogorvosi szék
pedig számára nem volt több,
mint egy megszokott, hétköznapi bútordarab. – Hozzáteszem,
most, hogy rendszerint együtt
rendelünk, ami nagyon jó, ide,
a rendelőbe is lényegében hazajárunk, így nemcsak otthon,
de itt is családias a hangulat.
Anyu egy személyben anyu+
kolléga + főnök, multifunkciós
személyiség.
– És ez így van jól – tette hozzá dr. Hollóssy Kornélia. – A tapasztalat találkozik, kiegészül a
fiatalos lendülettel…

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 22-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kőfejtő és témaparkba szóló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 6-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Ünnepi Hetek. Szerencsés megfejtőnk: Jankovich Szabina, Sopron, Ravazd utca 64. Mai
rejtvényünk megfejtése a 155 évvel ezelőtt, 1863. június 28–29-én Sopronban tartott esemény neve, melynek emlékét a Daloshegyen emléktábla őrzi.
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Beyoncé és Jay-Z körül „minden szerelem”

Album a sztárpártól
KÓCZÁN BÁLINT

Meglepetés albummal jelentkezett
a pop királynője és a
hip hop királya. Mindenfajta előzetes bejelentés és promóció nélkül, csupán pár kósza
pletyka által kitaposott
ösvényen nemrég látott napvilágot Beyoncé
és Jay-Z közös
lemeze, az
EVERYTHING
IS LOVE.
A zeneipar egyik
legbefolyásosabb
és heves „magán
életű” sztárpárjának nagy bejelentésére az On
the Run turn é j u k f o ly tatásán, a
nyár elején
elstartolt
OTR II londoni állomásán

került sor. Az Egyesült Királyságot, Európát és
Észak-Amerikát érintő koncertkörút alkalmával
legutóbbi albumaikat, a 2016-os
Lemonade-et és
a 2017-es 4:44et népszerűsítik.
Mindkét album személyes és egymáshoz fűződő gondolataik naplójaként
is funkciónál, így
izgalmas fellépéseknek lehetnek szem
és fültanúi a rajongók. Erre pedig most
rátesz még egy lapáttal a
meglepetésszerűen érkezett
új kiadvány.
Az EVERYTHING IS LOVE megjelenését követően rögtön lángra kapott
a Twitter és valamennyi közösségimédia-felület, szinte minden országban.
Beyoncé és Jay-Z egyúttal egy pazar, művészettel teli, szimbolikus videoklipről is lerántotta a leplet, amit
a párizsi Louvre-ban forgattak Ricky
Saiz rendezővel, az új album Apeshit
című dalához.
A házaspárnak jelenleg három gyermeke van – a hatéves Blue Ivy Carter
és a nyáron született ikrek, Rumi és
Sir. Szinte hihetetetlen, de Beyoncé
és Jay-Z április 4-én ünnepelte 10.
házassági évfordulóját.

Koszi Janka Londonban forgatott
A nagysikerű Hol voltál? és a
Senki nem lát című dalok után
az idei nyarat ismét egy újdonsággal indítja Koszi Janka. Az
„angyalhangú” énekesnő Ez nem
illúzió címmel mutatta be a felvételt nemrég, illetve a hozzá
tartozó klipet. A videó különlegessége, hogy egy frappáns
trükkel vették fel az egészet: a
Londonban forgatott anyagot
visszafelé rögzítették, majd fordítva lejátszva véglegesítették.

Jankára nagy hatással volt a
forgatás, ami egyben egy komoly próbatétel is volt számára: – Normál esetben nem sűrűn fordul elő, hogy az ember
megtanul visszafelé énekelni
egy dalt vagy hátrafelé megy
az utcán. Ezért is szeretem az
előadóművészetet, mert mindig próbára tesz. Egy-egy újabb
szokatlan kihívás feszegeti a
határokat – nyilatkozta a csinos énekesnő.

Borsodi homályos

Aranyosi Péter
önálló
estje

Fertőrákosi
Barlangszínház

2018.
augusztus 5.
20:00

JEGYVÁSÁRLÁS:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház (9421, Fertőrákos, Fő u. 1.)
E-mail: kofejtopenztar@prokultura.hu • Online: prokultura.jegy.hu
I. helyár: 3.000 Ft / II. helyár: 2.800 Ft
www.barlangszinhaz.hu

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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A szeretet szolgálatában
MADARÁSZ RÉKA

Cséry Ágnes a szeretet szolgálatát tartja
az élethivatásának.
Anyaként, hitoktatóként és lelki gondozóként rengeteget ad és
kap, az állandó tanulás mindennapjai természetes része.
Tradicionális nagy család harmadik gyermekeként jött a
világra Cséry Ágnes. A szülők
összetartották a családot, gondozták az idősebb hozzátartozókat, mindeközben tartalmas
beszélgetéseket folytattak egymással. Ezt a mintát vitte tovább
Ágnes, aki evangélikus teológiát
és magánéneket tanult.
– Miután megszületett a három fiam, boldogan átadtam
magam az anyaságnak – mesélte Cséry Ágnes. – Gyermekéveiket rengeteg játékkal, önfeledt
egymásra hangolódással alapoztam meg. Most már mindannyian nagykorúak, de még
velünk élnek.
Ágnes folyamatosan úton
van másokért: egy országos és
egy egyházi ökomenikus intézménynél lelki gondozóként tevékenykedik, segítő beszélgetéseket folytat, idősekkel foglalkozik otthonukban.
– Ajándéknak tekintek minden
lehetőséget – folytatta az életigenlő asszony. – Folyamatosan

Cséry Ágnes
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

építem magam, és ezzel másokat is gazdagítok. Minden önmagunk megismerésével kezdődik.
Folyton kapok visszajelzéseket,
melyek által egyre jobbak lesznek emberi kapcsolataim. Lényeges, hogy találjunk magunknak
megfelelő önkifejezési formákat.
Hiszek a Jóistenben, és mindenben meglátom az ő csodálatos
teremtését, találékonyságát.
Ágnes hitoktatóként és anyaként is a megerősítő nevelésben
hisz. Mivel kis csoportokkal

foglalkozik, alkalma adódik a
gyerekekkel a mindennapok
eseményeit feldolgozni, amiben kiváló beleérző képessége
és empátiája segíti.
–Egyik kedvenc idézetem Pécsi Ritától származik: „A nevelés
az élet szolgálata” – zárta Ágnes.
– A kiszolgáltatott kis gyermekeken múlik a jövő, akiknek hatalmas igényük van arra, hogy az
egyéni karakterükhöz alkalmazkodva, szívből jövő szeretettel
foglalkozzunk velük.

A dal egyébként egy másik
fronton szintén izgalmas lépés Janka számára, hiszen ezzel szövegíróként is bemutatkozott: – A legfontosabb üzenet
számomra az, hogy tedd azt,
ami jólesik. Mindenre képes
vagy, ha mersz kívánni, figyelni a saját vágyaidra, befogadni
és megélni ténylegesen azokat
a dolgokat, amiket gondolatokkal már előkészítettél – zárta
az előadó.

CSEH MULTITALENTUM

Mikolas Josef Lie To Me című
dalával képviselte Csehországot
a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon – és tette mindezt olyan
sikeresen, hogy a közönség és
a szakma egyaránt elismerően
nyilatkozott a produkciójáról.
Mikolas 1995-ben született
Prágában, és ifjú kora ellenére
igazi multitalentum: énekes,
dalszerző, producer, multiinstrumentalista zenész, emellett
zenei videókat rendez, színészkedik és modellkedik. Édesapja
osztrák–cseh, édesanyja német–
olasz származású, így aztán Európa valamennyi szegletét a szívében hordozza.
A Lie To Me-t a közönség is
szereti, hiszen már több milliós
nézettségnél jár a YouTube-on.
Biztosan lehet még hallani a fiatal cseh tehetségről.
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