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Európa jövője
Az államalapításra, Szent István királyunkra emlékeztek a soproniak augusztus 20-án a Szent Istvántemplomnál, ahol dr. Várszegi Asztrik mutatta be a szentmisét. A határáttörés 29. évfordulóján a
Páneurópai Piknik Emlékparkban rótta le tiszteletét az utókor. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Sopron vonzó város

Útfelújítások

3

Hamarosan befejeződik a Szent György utca
teljes rekonstrukciója is, emellett a város több
pontján végeznek útfelújításokat. (Felvételünk
a Zárányi utcában készült.)

Idén több belföldi vendég érkezett
a városba, mint tavaly ilyenkor

3

Közeleg
a tanévkezdés
Egy felső tagozatos gyermek iskolakezdését akár
15 ezer forintból is meg
lehet úszni egy felmérés szerint. Ezzel szemben az alsó tagozatosok
– különösen az első osztályosok – iskolakezdése sokkal nagyobb anyagi megterhelést jelent a
szülőknek, átlagosan
84 ezer forintot. Akkor
járunk a legjobban, ha
hosszú távon gondolkodunk: a jó minőségű,
de drágább termékek tovább bírják, mint az
olcsóbbak.
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Alexandra
berobbant

Fertő-bajnokság
Megtartották a hagyományos Fertő-bajnokság – Poliprofil Kupa
– Schrantz Mátyás Emlékversenyt, amelyen két hajóosztályban
(finn–dinghy és optimist) indultak a résztvevők.

9

Fülledt hangulatú klippel jelentkezett Pádár Alexandra. A nyár
egyik nagy durranása a különleges hangú és szépségű énekesnő
Menj tovább című dala. A tehetséges előadó az elmúlt években
hazánkban és külföldön is számos koncertet adott, tapasztalatait pedig 2016-ban a TV2 Star
Academy című műsorában kamatoztathatta, ahol tizenhét rendkívüli produkcióval kápráztatta el a
közönséget és a zsűrit egyaránt.

12
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Panoráma
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Télre üzemelnek a medencék a Lövér strandon

Hűsítő vízpartok

2018. augusztus 22.

Testvérvárosi
látogatások
Az elmúlt héten Abe Kazuhiro
alpolgármester vezetésével
népes delegáció érkezett Sopron
japán testvérvárosából, Kazunóból. A vendégeket, akik között
ott volt Yanagisawa Takatsugu,
a kazunói kereskedelmi kamara
elnöke, valamint Kimura Kuniki,
aki a helyi kamarában a gyártóipart képviseli, a városháza dísztermében fogadta dr. Fodor
Tamás. A polgármester a testvérvárosi delegációnak egy prezentáció keretében mutatta be
Sopron jelentősebb városfejlesztéseit, illetve a jövőbeni elképzeléseket. A küldöttséggel együtt
érkezett egy középiskolásokból
álló kazunói kosárlabdacsapat

is, amely a Novomatic-arénában
soproni fiatalokkal játszott egy jó
hangulatú barátságos mérkőzést.
Idén 69. alkalommal rendezték meg Németországban,
Kemptenben az allgäui ünnepi heteket, amelynek megnyitó rendezvényeire augusztus
10–12. között került sor. Ezen a
hétvégén Sopron is képviseltette
magát. Delegációvezető Mágel
Ágost önkormányzati képviselő
volt, a kiutazáson részt vett Tóth
Éva és Pongráczné Várnai Mária
városi önkormányzati képviselő,
a soproni szociális intézményrészéről Nyulász Beatrix, a polgármesteri hivatal delegáltja pedig
Ávár Kitti volt.

A kazunói küldöttség fiataljai a városházán
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A nyári forróságban a hűsölni vágyók körében népszerű volt a Tómalom-fürdő. A kánikulai napokban
gyakran előfordult, hogy több mint 600-an mentek ide fürödni, napozni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Lövér uszoda ezen a nyáron zárva volt, de a soproniak olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy két szabadtéri fürdőhely is várta a felfrissülni vágyókat a sokszor 35 fokot is meghaladó kánikulában.
Sopron környékén is sokan
menekültek, menekülnek a
vízbe a rekkenő hőség elől,
amelynek köszönhetően szokatlanul magasra rúgott az
átlagos látogatószám az utóbbi
időszakban a Fertő tavon és a
Tómalmon is.
A Fertő tavi vízitelep és a Tómalom-fürdő a főszezonban,
azaz még augusztus 31-ig 8.30–
20.30-ig várja a vendégeket. Az

elmúlt napokban mind a két helyen több mint 600 fő volt az átlagos vendéglétszám. Igaz, voltak olyan június–júliusi hetek,
amikor a fürdőzők száma nem
érte el a 150-et. Az üzemeltetők
abban bíznak, hogy a kiváló idő
egészen az iskolakezdésig kitart.
Lapunk utánajárt, miként halad a Lövér körúton a szabadtéri
uszoda kialakítása: már állnak
a vasbetonfalak a huszonötször

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, Ötvös utca 13. fszt. 2. szám alatti
63 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. augusztus 31. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2018. szeptember 6. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 9.600.000 Ft)

Sopron, Rákosi út 38. I. em. 6. szám alatti
38 m2 alapterületű lakás

huszonöt méteres, tízsávos
nagymedencénél. Emellett kialakítanak egy tizenkétszer huszonöt méteres kis- és élménymedencét is. A kizsaluzott vasbeton falak külső oldalán a vízzáró
betonból készült falak kétrétegű
külső szigetelést kapnak. A szerkezetépítés után kezdődhettek
el a burkolási munkák, a medencéket a napokban pedig már elkezdték vízzel feltölteni.

A tervek szerint az új létesítmény télre már üzemelni fog,
úgy, hogy a medencéket sátorral fedik be. Mobil öltözőblokkokat is építenek; a konténerben
lesznek a mosdók, a személyzeti helyiségek, az étkező és az
irodák is itt kapnak ideiglenesen helyet. A sátor legalább két
évig helyettesíti a Csik Ferenc
uszodát, majd újra szabadtéri
strandként működik. Ezen idő
alatt ugyanis teljesen átépítik a
fedett uszodát is.
Az uszodafejlesztés 640 millió forintba kerül, és a Modern
Városok Program részeként az
állam finanszírozza.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, Színház utca 3. szám
alatti ingatlan
Helyrajzi száma: 226/A/9
Alapterülete: 3 m2
Rendeltetése: iroda
Induló ár: 333.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2018. augusztus 27. 10.00

Az ingatlan megtekinthető: 2018. augusztus 31. (péntek) 9.30
A licit időpontja: 2018. szeptember 6. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 6.875.000 Ft)

Sopron, Pócsi utca 34. szám
mögötti ingatlan

Sopron, Újteleki u. 6. fszt. 1. szám alatti
40 m2 alapterületű lakás

Helyrajzi száma: 2615
Alapterülete: 15 m2
Rendeltetése: gazdasági épület, udvar
Induló ár: 113.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2018. augusztus 27. 11.00

Az ingatlan megtekinthető: 2018. augusztus 31. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2018. szeptember 6. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 4.800.000 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es
telefonszámon, illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu email címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.

A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ a
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a
www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Jereváni RETRO Sopron
A soproni Jereván-lakótelepen rendezett eddigi közösségi események sorában a RETRO Sopron elmúlt
pénteki szabadtéri – Bolodár
Zoltán vezette – fényképmutogatása vonzotta a legnépesebb közönséget, közel 350
résztvevőt a felújított szolgáltatóház belső udvarába.
Tóth Éva önkormányzati
képviselő, a jereváni rész

önkormányzat elnöke elmondta: a lakótelep önkormányzati képviselői mindig is arra törekedtek, hogy
összefogás, együttműködés, együttgondolkodás által erősítse a közösséget és
teremtse meg a folyamatos
fejlesztések, fejlődés legkedvezőbb körülményeit,
amelyek a Jereván-lakótelepen szemmel láthatóak.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Szabályt sértett
a kincsvadász
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Fémkeresővel talált
régészeti leletet egy
soproni „kincsvadász”
a Várhely-kilátó közelében. Tettével több
szabályt is megsértett, hiszen engedély
nélkül kutatott, ráadásul lopást és orgazdaságot is elkövetett.
Az egyik internetes portálon
jelent meg egy cikk arról, hogy
a soproni Várhelyen fémkeresővel talált értékesnek tűnő leleteket egy magánszemély, azokat
azonban nem adta le a múzeumnak. Egy közösségi weboldalon megjelent posztban
egy kelta kés vagy tőr mellett
egyéb leleteket is bemutatott
a „felfedező” fotókkal illusztrálva. A kincsvadász a képek
alatt elmondta, hogy a 40 centi
hosszú a kést a Várhely-kilátónál
egy régi kelta lelőhelyen találta
fémkereső segítségével, amiért nem is kellett mélyre ásni,
hiszen mindössze 60 centiméterre a föld felszín alatt volt.

A hozzászólók között megoszlottak a vélemények arról, hogy
a lelet valódi lehet-e, és volt, aki
felhívta a figyelmet arra, hogy
az ilyesfajta fémkeresős kutatás illegális tevékenység hazánkban. – A kincsvadász – ha
valós a történet – több helyen
is szabályt sértett, legelőször
azért, mert a fémkereső műszer
használata Magyarországon engedélyhez kötött – mondta el a
Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. –
A régészeti ásatások területén
magánszemélynek semmilyen
kutatási jogosultsága nincsen,
így biztosan neki sem volt. Másodsorban pedig lopást követett
el azzal, hogy a régészeti leletet
nem szolgáltatta be az államnak,
hiszen minden ilyen lelet az állam tulajdona. Ez egyébként a
lopás minősített esete. Amen�nyiben – mint ahogy a hír is írja
– eladta más személynek a földben talált tárgyat, orgazdaságot
is megvalósított. Figyelemre
méltó a történetben, hogy az
elkövető maga posztolta tettét
az interneten, ezzel saját maga
idézte elő lebukását.

2018. augusztus 22.

Városi hírek
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Fél nyolcas
gyémántmise

Nagy az érdeklődés a borászat és a gasztronómia iránt

Július elején tartotta
gyémántmiséjét Bindes Ferenc atya a
Szent György-templomban. Az ünnepi
alkalomra több ezren
látogattak el.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Ahogyan a föld mélyében rejtőző szénből évmilliók alatt
gyémánt válhat, a gyarló, bűnös
ember is megváltozhat, lehet
belőle érző lelkű, Isten-félő hívő a
hosszú évek során – hangsúlyozta
Bindes Ferenc atya gyémántmiséjén. A Szent György-templomban július elején két alkalommal, 17 órakor és a hajdani
„legendás” fél nyolcas istentiszteleten mutatta be a szentmiseáldozatot Sopron egykori lelkésze. Mindkét misén zsúfolásig megtelt a templom, sokan,
rokonok, ismerősök, barátok, hajdani tanítványok jöttek együtt
ünnepelni Bindes atyával. Bindes Ferenc beszédéhez készülve
– bevallása szerint – új-, ezüst- és
aranymiséjéhez nyúlt vissza gondolatban: az eddigi évfordulós
ünnepi alkalmakkor nagybátyját, Bindes Pál kanonokot hívta
szónoknak. Ezen az alkalmon
a paprokon már nem állhatott
mellette a szószéken, de emlékét, gondolatait, eszmeiségét az
unokaöccs most is megidézte –
mégpedig nagybátyja sétabotja
segítségével. Mint elmondta,
a sétabot Péter apostol szavait
sugallta számára beszéde írásakor: „Uram, te mindent tudsz, azt

Bindes Ferenc
is tudod, hogy szeretlek”. Ezt a
bizalmat, egyszerű odafordulást,
hitet kérte az ünneplő atya egykori közössége tagjaira és adta
rájuk gyémántmisés áldását.
Az istentisztelet celebrálásában Bindes Ferenc segítségére
volt Kaposi Gábor, akinek hivatása felismerésében és elfogadásában nagy szerepe volt a most
gyémántmisés atyának.
Bindes Ferenc 17 évig volt a
soproni Szent György-templom plébánosa, ez alatt közvetlenségével, segítőkészségével,
nyitottságával a város ikonikus, karizmatikus alakjává vált.
Bindes atya Hegykőről származik, Győrben szentelték pappá
1958. június 15-én. Papi hivatása
állomáshelyei – Lövő, Győr–Szabadhegy, Rábatamási, Mezőörs
és Sopron – mellett spirituális (lelki igazgató) volt a Győri
Papnevelő Intézetben, helyettes esperes, kanonok. 2008-tól
– nyugalomba vonulása után –
Piliscsaba–Klotildligeten nyújt
lelki támaszt.

Sopron vonzó város
A Magyar Turisztikai Ügynökség Sopront kiemelt turisztikai régiónak határozta
meg. Az eredmények
biztatóak, idén több
belföldi vendég érkezett a városba, mint
tavaly ilyenkor.
– A 2018-as év elején a központi tourinform iroda új, belvárosi helyre, a Szent György
utcába költözött. Itt tágasabb
és frekventáltabb helyen több
turistát tudunk fogadni, illetve
lehetőségünk van regionális
kézműves termékek és helyi
borászok borainak értékesítésére is – vezette fel lapunknak
a városi turizmus népszerűsítéséért tett első lépések egyikét Kovács-Gazdag Nikoletta, a
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Továbbá olyan kivételes
adottsággal rendelkezünk itt,
melyet más tourinform iroda
nem mondhat el magáról: az
alagsorban található a Scarbantia Fóruma kiállítás, amely a
nyitvatartási idő alatt bárki számára ingyenesen megtekinthető. Tapasztalataink alapján a
városba és az irodánkba betérő
turisták többnyire belföldiek,
de sok vendég érkezik Szlovákiából, Csehországból, Németországból, valamint Japánból,

Megújuló útburkolatok

Turisták egy csoportja a belvárosban. Ha kérik, idegenvezetést is biztosítanak a
számukra. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Franciaországból és szép számmal az USA-ból is.
Kovács-Gazdag Nikoletta elmondta, márciusban Sopron
megjelent a budapesti utazás
kiállításon, ahol különösen a
20–30-as korosztály érdeklődött a város borkultúrája és
gasztronómiája iránt. Ők örömmel és nagy számban keresik fel
a város új, trendi, fiatalos helyeit a belvárosban.
– A Magyar Turisztikai Ügynökség a Sopron–Fertő-térséget
kiemelt turisztikai régiónak ha-

tározta meg, és ennek köszönhetően jelentős figyelmet fordít
a városra – tette hozzá a turisztikai szakember. – Több televíziós
csatorna is forgatott Sopronban
és környékén. Készült várost bemutató kisfilm kimondottan a
kisgyermekes családok részére,
valamint a fiatalok számára, a
vonzó, kulináris helyszíneket
kiemelve. Továbbá az aktív, illetve kulturális programok után
érdeklődők igényeinek megfelelő anyagot is bemutattak már.
A statisztikai hivatal adatai alap-

ján látható, hogy a Sopronba érkező belföldi vendégforgalom
két százalékkal nőtt az év első
felében a tavalyi azonos időszakhoz képest. S még egy jellemző példa: a VOLT Fesztivál
öt napjára idén összesen 152 ezren látogattak el, az Iron Maiden
koncertjét 40 ezren hallgatták,
nézték meg. Az ügynevezett
Hungary Village program híres youtuberei mutatták be a város nevezetességeit, látnivalóit,
programlehetőségeit a csatornáikon több ezer követőjüknek.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Hogyan készüljünk egy műtétre?
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A műtétek sürgősség szempontjából kétféle
kategóriába sorolhatók. A sürgős műtéteket
a diagnózist követően rövid idő alatt elvégzik, mert a késlekedés komplikációkat okozhat. A halasztható műtétek esetében van idő
a műtét eltervezésére, a felkészülésre. Ilyen
például egy mandulaműtét.

Sopron történelmi belvárosának rekonstrukciója a Modern Városok program
keretében valósul meg FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Hamarosan befejeződik a Szent György utca
teljes rekonstrukciója, melynek során kicserélték a közműveket, valamint a többi belvárosi
utcához hasonlóan ez az utca is új díszburkolatot kap.
– A Szent György utcában teljes hosszban elkészült az új
vízvezeték-hálózat lefektetése,
valamint a szenny- és csapadékvíz-csatornák cseréje – tudtuk meg Kelemen Imrétől, a
Soproni Városfejlesztési Kft.

igazgatójától. – Jelenleg még
folynak a Szent György utca
burkolási munkái, melyek várhatóan szeptemberben fejeződnek be. Emellett a szakemberek
fúgázzák a már elkészült belvárosi utcákat, a járdaszakaszok

Sopronban további útfelújítások is megvalósulnak. Megújult többek között a Villa sor, de
hamarosan sorra kerül a Panoráma út és a
Lövér körút is. A Várisi utca és a Lövér körút
kereszteződésében észszerűsítik a forgalmi
rendet. Nemcsak az útburkolatot korszerű-

műgyanta, míg az úttestek bitumennel átitatott bazaltzúzalékot kapnak.
Sopron történelmi belvárosának rekonstrukciója a Modern
Városok program keretében
valósul meg, melynek során
néhány műemlékileg, illetve
városképileg jelentős épület
díszkivilágítást is kap, így a Kolostor utcában a Zichy–Meskó-palota, az Orsolya téren a Lábasház, az iskola és a Mária-kút,
valamint megújult az evangélikus és az orsolyita templom
díszkivilágítása.

sítik, hanem a járdát, a gyalogátkelőhelyet,
valamint a buszvárót is. A Citadella utcában
parkolót és járdát építettek, emellett a Zárányi út, Nezsideri utca és Fehéregyházi út
közötti szakaszát teljes szélességében újraaszfaltozták.

A „lelki ráhangolódáson” túl
egy sor olyan teendő van,
melyek elvégzése biztosíthatja nemcsak a műtét legjobb kimenetelét, de a beavatkozást követő mielőbbi felépülést is – avat be a részletekbe
dr. Szabados György, a Soproni Gyógyközpont Központi
Aneszteziológiás és Intenzív
Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosa. – A sebészi előkészítés során a műtétet javasló orvos részletesen
ismerteti a beteggel a tervezett
beavatkozást, annak várható
következményeit és lehetséges szövődményeit. Emellett a beteg felvilágosítást
kap a műtét elmaradásából
származó egészségkárosodás
kockázatáról is. A beteg beleegyezését követően, minden
műtét előtt laborvizsgálatot
végeznek. A leletek birtokában
következik az altatóorvossal
történő megbeszélés. Itt egy
belgyógyászati jellegű vizsgálatot követően részletes kórtörténeti anamnézis felvétele
történik, különös tekintettel

a korábbi betegségekre és szedett gyógyszerekre. Utóbbiak
között ugyanis van, amit a
műtét előtt ki kell hagyni pár
napig, vagy egy másik formára
kell átváltani: erről a szakorvos minden esetben részletes
felvilágosítást ad. Ilyenkor a
beteg választ kap az altatással,
érzéstelenítéssel kapcsolatos
további kérdéseire is.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Amennyiben a páciens a betegsége következtében rossz
állapotban van, fel kell őt táplálni, hogy a lehető legjobb
állapotban végezzék el rajta az operációt, hiszen ezzel
nagyobb esély nyílik a műtét
utáni gyógyulásra. – A betegek jó része magán a műtéten szeretne túlesni, azonban
fontosnak tartom elmondani,
hogy a műtét csak a kezdő lépés a gyógyulás felé. Ezután a
lábadozás időszaka kezdődik,
melyben a betegeknek is aktívan részt kell venni, például a
gyógytornásszal kooperálni, és
betartani az előírásokat. Tehát
nemcsak a műtéten kel túlesni, hanem az azt követő – sokszor nehézkesebb – lábadozási
folyamaton is.
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Ez történt a nyáron
Mivel a Soproni Téma
nyári szabadságra
ment, most összefoglaljuk az elmúlt
hetek fontosabb
eseményeit.

Korábban a vasútállomás előtt
és a Kodály téren avattak fel
e-autó-töltőpontokat, most
azonban három új helyen is
tölthetik járműveiket a sofőrök.
Az Ady Endre úti kollégiumoknál, a Szent Imre-templom
mellett, valamint az alsólövéreki
Jegenye soron építettek ki alternatív meghajtású autók töltésére alkalmas, 22 kilowattos váltóárammal üzemelő kútoszlopokat.
Mindhárom helyen két pakolót
is átalakítottak útburkolati festéssel megjelölve, valamint tábla
is jelzi, hogy elektromos autók
töltési pontja található itt.

Megépült a Lövér
kerékpárút
Az 5 és fél kilométer hosszú
szakasz 276 millió forintból,
a Modern Városok Program
egyik kiemelt elemeként valósult meg. A hivatalos átadáson
dr. Fodor Tamás polgármester
elmondta: a Lövérek városunk
egyik lényeges turisztikai célpontja, ezért kiemelten fontos, hogy a városrész fejlődjön.
A biciklisek az Ady Endre utca –
Deákkúti út kereszteződésétől a
Lövér körúton keresztül a Mikoviny – Bajcsy-Zsilinszky utcán
át haladva juthatnak vissza a
Béke útra. Így létrejött a kapcsolat a Lövér körút és a Kőszegi
út között.
A Lövér körúton további kormányzati forrásból 40 új parkolóhelyet alakítanak ki, és megújul a Lövér körút – Várisi út
csomópontja is, illetve új burkolatot kap a Várisi út is. Ezen a szakaszon a buszmegálló mellett 56
parkoló burkolatát újítják meg.

Kitüntetések az orvosi
hivatás ünnepén
A Semmelweis-nap a magyar
egészségügy napja és egyben legnagyobb ünnepe.
A Liszt-központban tartotta
Semmelweis-napi ünnepségét a Soproni Gyógyközpont.
Az intézmény 56 munkatársa
és három osztály kollektívája
részesült elismerésben.

Holokausztmegemlékezés
A holokauszt 74. évfordulója
kapcsán tartottak megemlékezést Sopronban. A zsidó temetőben a Soproni Zsidó Hitközség a
városból 74 évvel ezelőtt elhurcolt férfiak, nők és gyermekek
emlékét idézte fel.
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.

Berlini küldetés

Átadták a Lövér kerékpárutat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
152 ezren vettek részt
a 26. VOLT-on
Sopronban és környékén, de
még a környező osztrák falvakban és városokban se lehetett
szállást találni a VOLT idejére.
Igazán eklektikus zenei kínálat
jellemezte a 26. VOLT Fesztivált.
Talán ennek is köszönhető, hogy
a korábbi évekhez képest jóval
többen váltottak napijegyet.
A VOLT ideje alatt Sopron belvárosában, a Széchenyi téren felavatták a tavalyi VOLT-os koncertje után pár héttel elhunyt
Chester Bennington és a Linkin
Park székét, a Csillagok Városa
pedig idén a Depeche Mode székével gazdagodott.

Kitáblázták a Fertő–
Balaton kerékpáros
túraútvonalat
Fertődön, a kiindulóponton
adták át az újonnan kitáblázott
kerékpárosútvonalat. Révész
Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
elmondta, a fejlesztés példaértékű, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium civil kezdeményezést támogatott. Magyar-

Sopronban dolgozott a Berlini küldetés című kémsorozat
stábja, a széria harmadik évadát
forgatták a filmesek. A szükséges jelenteket két héten át rögzítették a városban és környékén. A producerek azt mondják,
Sopron pont azt nyújtotta számukra, amire szükségük volt:
gyönyörű környezetet és gördülékeny szervezést.

Régészeti tanösvény
A kelta fesztiválon színes forgatag várta az érdeklődőket, ahol
családi programok, koncertek és
kelta bemutatók színesítették
a rendezvényt. Átadták a Sop-

2018. augusztus 22.

Zentai László díja
Nemzeti ünnepünk alkalmából a soproni származású Zentai László nyugdíj- és szociális szakértő, író, a Soproni Füzetek főszerkesztője a kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át.

EZ LESZ…
Egy éj Velencében
Augusztus 24–25–26., péntek–szombat–vasárnap 20
óra, fertőrákosi barlangszínház
Német nyelvű előadás a Soproni Petőfi Színház
társulatától

Nirvana Unplugged
by Grunge Acoustic
Augusztus 24. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Szabadtéri vetítés a várfalnál
Augusztus 25. 20.30 óra, Soproni Múzeum

The worst of 80–90s Party w. Dj SL
Augusztus 25. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Koncertek a szabadban
Augusztus 26., vasárnap 18 óra, Várisi Zenepavilon
Zenél a Juventus Koncert Fúvószenekar

Magyarország, segítettél
Az 1989. évi Páneurópai Piknik és határártörés 29. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Pannónia Hotel oldalbejáratánál. A tárlat szeptember 30-ig, naponta 9–18 óra
között tekinthető meg.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Milyen nyara volt?

Barokk vasárnap
A sopronbánfalvi Kolostorhegyre, az egykori pálos kolostorhoz és templomhoz vezető
lépcsősor 300 évvel ezelőtt
épült fel. A barokk lépcső teljes
pompáját évtizedekkel később
érte el, amikor a Schweitzer
János kőfaragó elkészítette a
szentek szobrait. A pálosokhoz és a szerzetesi élethez leginkább közelálló 14 katolikus
szenttel és pihenő teraszokkal
díszített építmény tavaly újult
meg Sopron önkormányzata
finanszírozásában, amelyhez a
Nemzeti Kulturális Alap is nyújtott támogatást.
A 300 éves műemlék megújulását nagyszabású programsorozattal ünnepelték meg.

Idén is színes programokat kínált a kelta fesztivál
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

országon évről évre növekszik
a kerékpározók száma. – Azt
tapasztaljuk, hogy ahol kerékpáros fejlesztés készül, azt
nagyon gyorsan birtokba
veszik a biciklisek – tette hozzá
Révész Máriusz.
A Fertőd–Celldömölk–Hévíz–
Keszthely-túraútvonal alacsony
forgalmú, burkolt utakon, néhol
burkolatlan földutakon vezet.
Az útvonalon több mint 150 táblát helyezett el a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

Különdíjat nyertek
Különleges megmérettetésben
vettek részt a soproni gyermek
otthon lelkes fiataljai a közelmúltban: indultak a Generali
Night Run futáson Budapesten.
Egyedülálló panoráma, elszánt
futóközösség és jótékonykodás
fogadta a Várban éjszaka megrendezett verseny résztvevőit.
A célban a soproni csapat különdíjat kapott.

Megemlékeztek a holokauszt 74. évfordulójáról
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Új elektromos töltőállomások Sopronban
Újabb elektromos töltőállomások létesültek Sopronban.

roni Parkerdő kilencedik tematikus sétaútját is. A tanösvény a
várhelyi út bejáratától a földvárig, nyolc állomáson át, részletes
háromnyelvű felirattal, képekkel, illusztrációkkal tájékoztatja
a látogatókat.

Új ágyneműk a Soproni
Gyógyközpontban
70 millió forint értékben vásárolhatott síktextilt a Soproni
Gyógyközpont. Ez 3910 garnitúra ágyneműt, valamint 1290
lepedőt jelent. Egy új chipes
rendszernek köszönhetően ezek
leltározása és nyomon követése
is megoldottá válik. Az új ágyneműk esztétikusak, bőrbarát
anyagból készültek és egyedi
méretűek – ez azért fontos, mert
könnyű velük vastagabb matracra is ágyazni.
Farkas Andrea, a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója
hangsúlyozta, az új ágyneműkben egy speciális chip van. Így a
nővéreknek is egyszerűbb dolguk lesz, hiszen nem kell minden áthúzás után elszámolni az
ágyneműkkel, hanem a rendszer nyilván tartja azokat.

Filep Márk az új önkormányzati képviselő
Időközi önkormányzatiképviselő-választást tartottak július 14-én Sopronban, a belvárosi körzetben. A legtöbb voksot Filep Márk (Fidesz–KDNP) kapta. A szavazásra azért volt

szükség, mert a körzetet képviselő Barcza Attila lemondott
posztjáról, miután április 8-án országgyűlési képviselővé
választották.

NAGY ERZSÉBET:
Nagyon kellemes nyarunk volt idén. Párommal és a két kisgyermekemmel, Hunorral és Zselykével sokat strandoltunk
Récényben (Ritzing), a Fertő tavon és Tómalmon. Emellett
voltunk játszótéren és játszóházban is.

SZABÓ FERENC:
Sok gondom adódott, de szerencsére megoldottam azokat. Munkával teltek a napok,
ám mellette saját elhatározásomból tanulok is. Szeretnék
többet tudni a vendéglátásról, valamint idegen nyelvet is
szeretnék elsajátítani. Jól jöhetnek ezek majd a jövőben.

BALOGH ATTILA:
Ausztriában egy cégnél
dolgozom festőként, egész
nyáron dolgoztam. Aztán
úgy döntöttünk, hogy a párommal – mivel ő is dolgozott – ősszel megyünk szabadságra. Ekkor utazunk el
valahova kipihenni a fáradalmakat.

ZAMBÓ ISTVÁNNÉ:
Jó volt! A lányommal ketteseben idén szerencsére eljutottunk Milánóba és Bolognába,
ahol nagyszerű hosszú hétvégét töltöttünk el. A férjemmel tervezünk majd egy társasutazást is. A nyáron pedig
mindig munkát adott a ház
körüli kert.

MÉDIAPARTNEREINK:
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Szent Istvánra és az államalapításra emlékeztünk

Európa jövője
HORVÁTH FERENC

Az államalapításra,
Szent István királyunkra
emlékeztek a soproniak augusztus 20-án
a Szent István-templom kertjében. A határáttörés 29. évfordulóján pedig a Páneurópai Piknik Emlékparkban
rótta le tiszteletét az
utókor. Mindkét eseményen Európa jövője volt
középpontban.
Már hagyomány, hogy a soproniak a Szent István-templomban
(a templom búcsúján) emlékeznek első szent királyunkra és az
államalapításra, és itt szentelik fel az új kenyeret is. Az esemény részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester, dr. Simon István
alpolgármester és számos közéleti személyiség, az egyházak
és a lovagrendek képviselői. Az
idei megemlékezés szentmiséjén dr. Várszegi Asztrik püspök,
nyugalmazott pannonhalmi
főapát mondott szentbeszédet.
Nem véletlenül ő, hiszen, mint
maga is felidézte, a „kurucdomb

Dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát (középen)
megáldotta a kenyeret és a bort FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
gyermeke”, a templomhoz közeli
utcában született és a Szent István-templomba járt már gyermekkorában is. Éppen ezért –
mint mondotta – örömmel és
félelemmel vállalta a felkérést.
Örömmel, mert hazatért és azért
egy kis félelemmel, mert senki
sem lehet próféta a saját hazájában. Várszegi Asztrik szentbeszédében többek között kitért
arra is, hogy Szent Istvánt már

A városvezetés is tisztelgett Szent István emberi és
államfői nagysága előtt

életében szentként tisztelték, állam évszázadok során, feltarmert ő hitt is abban, amit cse- tóztatva a Nyugat elleni támadálekedett. Ő felülről, a maga esz- sokat, hozzájárult a keresztény
közeivel vezette be Magyaror- világ fejlődéséhez, az akkori
szágot és a magyar embereket a Európa védőpajzsa volt. Dr. Fokeresztény Európába, s alapított dor Tamás emlékeztetett: „Orerős független államot. Napja- szágunkat soha nem ajándékba
inkban – emelte ki – önmagunk- kaptuk, mindig meg kellett küzból építkezve, szeretettel, nyitott deni érte. Ma olyan időket élünk,
szívvel mások iránt, közössége- amikor az államiságunk, a nemket teremtve lehet megélni a zethez tartozás megélése és ankereszténységet, közös hitün- nak hangsúlyozása fontosabb,
ket. Ilyen közösségépítő módon, mint az elmúlt évtizedekben
alulról építkezve
bármikor. Az eljöhetett létre pél- „Országunkat soha
múlt néhány év
dául annak ide- nem ajándékba kapújabb kihívásokjén a Szent Ist- tuk, mindig meg kel- kal szembesítetvá n - t e m p l o m
te az országot,
lett küzdeni érte.”
is, amelyet 1943
olyan erőkkel keDR. FODOR TAMÁS
szeptemberében
rültünk szembe,
szenteltek fel. A nyugalmazott akiknek a nemzet, a nemzethez
főapát számos példával igazolta, tartozás kevésbé fontos, mint
hogy Szent István tanításai nap- nekünk, magyaroknak. Nemjainkban is időszerűek.
sokára minden európainak váA szentmisét követően dr. Fo- laszt kell adni arra a kérdésre,
dor Tamás osztotta meg ünne- hogy Európának milyen jövőt
pi gondolatait a résztvevőkkel. szánunk… István király műve
A polgármester kiemelte, Szent nyomán mi, magyarok a közelIstván királyunk teremtette meg múltban megadtuk a választ
évszázadokkal ezelőtt Magyar- napjaink kihívására.”.
országot mint szuverén függetAz ünnepi beszédet követőlen államot. Ő vezette be a ma- en megkoszorúzták Szent Istgyarságot a keresztény népek ván-szobrát. A város nevében
közösségébe, kijelölve országá- dr. Fodor Tamás polgármester és
nak helyét és útját a keresztény dr. Simon István alpolgármesEurópában. Mint mondotta, Ma- ter hajtott fejet az emlékműnél.
gyarország ma is Szent István ál- Ezt követően dr. Várszegi Asztrik
lamalapító művén nyugszik. Az áldotta meg az új kenyeret és a
idő igazolta nagyságát. A magyar soproniak borát.

Út a szabadságba
A Páneurópai Piknik Emlékparkban a határáttörés napján emlékeztek meg a páneurópai piknik 29. évfordulójáról. A múlt felidézésén részt
vett Elisabeth Ellison–Kramer,
Ausztria magyarországi nagykövete, Katharina Landgraf német
parlamenti képviselő, Frank
Spengler, a Konrad Adenauer
Alapítvány magyarországi képviselője, dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Magas László,
a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnöke. A megemlékezésen
ott voltak a kazunói küldöttség
tagjai és a német–magyar diáktábor résztvevői is.
Dr. Magas László ünnepi beszédében felidézte, hogy milyen események vezettek a piknik megrendezéséhez – amelynek világtörténelmi eseménye
lett a határáttörés –, majd kitért

arra is, hogy mindez milyen következményekkel járt Európára
nézve, hogy milyen változásokat
hozott az addigi rab népek életében. Frank Spengler arról beszélt,
hogy a piknik nyitott utat Európa újraegyesítése előtt, amiért
újra és újra köszönet jár, majd
kiemelte, Európa napjainkban
több mint egy gazdasági együttműködés: a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság megtestesítője, és ezekért az értékekért
közösen kell dolgoznunk.
A szónoklatokat követően a
résztvevők kopjafánál helyezték el a megemlékezés virágait,
majd közösen ültették el azt két
szelídgesztenye fát, amelyeket a
német képviselőnő hozott. Az
ünnepség a hagyományoknak
szerint a barlangszínházban
folytatódott, ahol Katharina
Landgraf mondott beszédet.

Katharina Landgraf, dr. Fodor Tamás, Elisabeth
Ellison–Kramer és Frank Spengler elhelyezte a
tisztelet virágát a kopjafánál
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Fanyalgók
alkonya (?)
Horváth Ferenc jegyzete
– Az év első felében emelkedett a
belföldi vendégforgalom a tavalyi esztendő azonos időszakához képest – nyilatkozta munkatársunknak a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője (Sopron vonzó város, 3. oldal).
Mindez azért (is) lehet figyelemre méltó, mert nem
olyan régen, talán az elmúlt év tavaszán, sokan mármár temették a város turizmusát, Igaz, a mesterségesen
felkorbácsolt indulatok nem számítanak újdonságnak.
Ez a jelenség időről időre felüti a fejét. Ilyenkor megszólalnak a magukat fel„Sopron önmagában
kent szakértőknek vallók, a fanyalgók, akiknek
is hordozza a fejlőminden rossz, de ötledési lehetőséget, sok
még a tartalék, amelyet teket, tanácsokat adnak,
összefogással lehet(ne) hogy aztán egy idő után
elcsendesüljenek. Így
feltárni és kihasználni.
van ez már évek, évtiA jövőre nézve majd az zedek óta. Nem, terarra hivatottak döntik el, mészetesen nem azt
hogy a turizmus melyik állítom, hogy minden
ágát-bogát érdemes
rendben van, és a szakemberek, a vendéglátótámogatni, hiszen a
sok, a szállodások hátváros és környéke sok
radőlhetnek. Nem, hilehetőséget kínál.”
szen a turizmusban
minden évszakban szinte napról napra meg kell dolgozni a vendégért, ráadásul előre kell látni a tendenciákat. Hogy miképp alakulnak egy adott turisztikai
egység, esetünkben Sopron számai, az sokszor „apróságokon” múlik, ezért nem szabad egy-egy adatból
messzemenő következtetéseket levonni, pánikot kelteni, vagy „hurráhangulatot” teremteni. A tendenciákra kell figyelni! Sopron önmagában is hordozza a fejlődési lehetőséget, sok még a tartalék, amelyet ös�szefogással lehet(ne) feltárni és kihasználni. A jövőre
nézve majd az arra hivatottak döntik el, hogy a turizmus melyik ágát-bogát érdemes támogatni, hiszen a
város és környéke tagadhatatlanul sok lehetőséget kínál. Abban az esetben, ha a soproni gasztronómia és a
borturizmus vonzó, akkor ezt kell erősíteni. (Fájdalom,
de például a kékfrankos évében nem volt semmi különös attrakció a kékfrankos fővárosában, olyan, amelyre felkapta volna a fejét a szakma és persze a borkedvelők sokasága.) A jelen és a sikeres jövő egyik záloga a kulturális turizmus lehetne, „tömegeket” vonzó
világsztárokkal, a hozzárendelt megfelelő infrastruktúrával és minőségi szálláshelyekkel. A harmadik pillér a természetturizmus (lesz), hiszen a Fertő-program megvalósulása önmagában generálja a vendégforgalmat. E „szentháromsághoz” kapcsolódhatnak
kiegészítő események, rendezvények, egy-egy réteget célzó minőségi programok és konferenciák, de az
alapot az előbb felsoroltak jelenthetik, annál is inkább,
mert mindegyiknek van előzménye, csak tudatosan és
az erőket koncentrálva tovább kell erősíteni, „építeni”
a bástyákat. A város és környéke mindehhez megfelelő kereteket biztosít, ráadásul a kormány is kiemelten kezeli régiónkat, ezért jelentős forrásokat biztosít a fejlesztésekre. Ez azonban nem helyettesítheti a
helyi érdekeltek aktivitását, kreativitását, önszerveződését, az önkormányzati és civil szféra összefogását.
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Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
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70–80 mázsa szőlő terem hektáronként

Korai szüret

A szakemberek szerint idén jó minőségű és nagy mennyiségű termés várható
FOTÓARCHÍVUM: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Borvidéken a korai szőlőfajtákat – Irsai Olivér, korai piros
veltelini, zenit – már leszüretelték a
gazdák. Taschner István hegyközségi elnök úgy számol, hogy a kékfrankos szürete szeptember elején kezdődhet.
– Idén az időjárásban minden
úgy alakult, ahogy az a szőlőnek
a lehető legideálisabb – jegyezte
meg elöljáróban Taschner István. – A tél után egyből nyárias
meleg, illetve csapadékos időszak következett. A szőlő megfe-

lelően fejlődhetett. Azt tapasztaltuk, hogy a virágzás a szokásos június közepi helyett már
májusban megtörtént, s ezt a
háromhetes „koraiság” végig
megmaradt. Ennek köszönhetően a korai fajták, az Irsai Oli-

vér, a korai piros veltelini és a
zenit már a hordókban vannak.
Úgy számolunk, hogy a borvidék zászlóshajójának, a kékfrankosnak a szürete szeptember
elején kezdődhet, a zweigelté
kicsivel később.
Mint megtudtuk, az ideális
természeti viszonyoknak köszönhetően a kékfrankosból
hektáronként 70–80 mázsát is
leszüretelhetnek majd a gazdák.
A felvásárlási árak, eddig úgy
tűnik, mintegy tíz százalékkal
lesznek alacsonyabbak mint a
tavalyi volt, kilogrammonként
90 forint.

2018. augusztus 22.

RÖVIDEN
›
Madárgyűrűzés A gólyatöcs
Egzotikus tájakon felbukkanó és
a megszokottól eltérő irányba
vonuló madarakkal is jócskán
találkoznak a Fertő–Hanság
Nemzeti Park zoológusai, akik
ideális esetben több ezer szárnyast is megvizsgálnak évente.
A tó és környezete Magyarországon egyedülálló lehetőséget biztosít a zoológusoknak a
vízimadarak vizsgálatára. Ennek
köszönhetően a szakértők sok
érdekességet tudnak kideríteni,
elsősorban a parti madarakkal
és a récefélékkel kapcsolatban.
Mintegy csaliként funkcionáló műmadarak és zöld hálóval
övezett megannyi „ketrec” –
érdekes látvány fogadja azokat,
akik a Fertő tó Mekszikópusztánál húzódó partszakaszán vizslatják az ott ténykedő megszámlálhatatlan szárnyast.
A gyűrűzés során a szakemberek megmérik a madár számos
paraméterét, például a szárnyának és a csőrének a hosszát, illetve a tömegét is – különös tekin-

tettel arra, hogy ennek mekkora
arányát teszi ki zsír. Ez azért fontos, mert a költözés során majd
ez adja az energiatartalékot.
– Sok visszafogásunk van, főleg európai országokból – közölte Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park zoológusa. –Ez nem meglepetés, az viszont
elgondolkodtató, hogy több faj
esetén a vonulási irány nem dél,
hanem nyugat, tehát ezek az
egyedek Franciaország és Spanyolország felé vonulnak. De
vannak visszajelzéseink az afrikai kontinensről is, például egy
réti cankónkat ősszel Mauritánia fővárosában, egy tó partján
fényképezték le – osztotta meg
az érdekességeket a zoológus.
A nemzeti park munkatársai gyűrűzés végén lefotózzák,
majd szabadon engedik a madarat. A munka július elsején kezdődött, és legkésőbb októberben
fejezik be. Összességében több
ezer szárnyast dokumentálnak.
sopronmedia.hu

Pellinger Attila zoológus FOTÓ: SOPRONI TÉMA ARCHÍVUM

az év madara
A Fertő tó különlegességének számító szárnyasa, a gólyatöcs lett
a 2019-es év madara.
Olyan, akár egy kicsinyített gólya – leginkább így lehet jellemezni a gólyatöcsöt, amely
nevét is onnan kapta,
hogy első látásra akár a
kémények királyának fiókája is lehetne. A szárnyast azonban nem csak
ez teszi különlegessé –
a madár mindmáig sok
kérdést vet fel a tudósok számára. A gólyatöcs ennek is köszönhetően lett a 2019-es
év madara. A soproniakhoz szó szerint közel
áll ez a madár, ugyanis kiválóan érzi magát a
Fertő–Hanság Nemzeti Parkban is, sok egyed
figyelhető meg például
Mekszikópusztánál.
A gólyatöcs a veszélyeztetett fajok közé tartozik.
A madár kedveli a sekély
vízborítású részeket,
olyannyira, hogy a fészkét gyakran körbeöleli a
víz. Ez a faj rendkívül rugalmas: ha megered az
eső, a víz szintemelkedésével arányosan, nagyon gyorsan tudja növelni „otthona” méretét, így szélsőségesen
változó körülmények
sem jelentenek számára akadályt a tojásai kiköltésében.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Augusztus 24. 20:00
Augusztus 25. 20:00
Augusztus 26. 20:00

Ifj. Johann Strauss:
Eine Nacht in Venedig
Egy éj Velencében
Nagyoperett német nyelven
a Soproni Petőfi Színház
előadásában
I. helyár: 10.000 Ft
II. helyár: 8.000 Ft

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a

Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj

program keretében való foglalkoztatásra korábban kiírt

pályázatát meghosszabbítja

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.

Szeptember 7. 20.00
Szeptember 8. 20.00
Szeptember 9. 20.00

Kálmán Imre:
Die Csárdásfürstin
Csárdáskirálynő
Nagyoperett német nyelven
az Operettvilág Együttes
és a Soproni Petőfi Színház
előadásában

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) és
online a prokultura.jegy.hu oldalon.
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu / Telefon: (99) 517-517 / www.barlangszinhaz.hu

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 24-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 31. 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.

2018. augusztus 22.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu
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Nemzetközi
alkotótábor
Magyar és osztrák alkotóművészek gyűltek össze tíz napon át
Sz. Nagy Sándor soproni műtermében a 3. Nemzetközi Alkotótáborban. Az elkészült műveket egy kiállításon mutatták be
a Várkerület Galériában.
Szakmai instrukciók mentén alkothattak az osztrák, illetve Sopron és környéki műkedvelők egy Balfi úti műteremben.
A nemzetközi alkotótábor ötlete
Szabó Katalin, Gerhard Cervenka
bécsi festőművész és a Soproni
Képzőművészeti Társaság közös

munkájaként jött létre, amelyet
idén is egy mottó mentén szerveztek meg: ez a jelmondat a
„Fess nekem rétet, kertet, a te Paradicsomodat!” volt. – A mottó
többféle jelentéssel bírhat, így
mindenki azt festheti le, amit ez
számára jelent, akár a Paradicsomot vagy egy szép kertet, tájat.
A műalkotók a kísérletező festészetet próbálhatták ki, amely azt
képviseli, hogy mindenki a saját
maga által elképzelt ötleteit veti
vászonra – mondta el Gerhard
Cervenka szervező.

Népszerű a SÜH
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– A pünkösdkor kezdődő Tündérfesztivállal indul a jövő évi 62. Soproni Ünnepi Hetek
(SÜH) – mondta el Pataki András. A Pro Kultúra ügyvezető igazgatója azt követően nyilatkozott a jövőről, hogy összegezte az idei
ünnepi hetek tapasztalatait.
Az alkotótábor egy csoportja FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Soproni Szemle
A Soproni Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóiratában (az idei esztendő második számában) ezúttal is érdekes
írások, tanulmányok jelentek meg. A Kolostorok és szerzetesrendek a Nyugat-Dunántúlon „körképben” olvashatunk
a borostyánút mentén kialakult kolostorhálózatról és területfejlesztésről, a soproni jezsuita kollégium működésének
első szakaszáról (1636–1671) és a csorna premontrei apátság
levéltárainak évszázadairól. A Soproni arcok rovatban Mollay Erzsébetre és Harald Pricklerre, az idén elhunyt burgenlandi tudós levéltárosra, helytörténészre emlékeznek. A folyóiratból ezúttal sem hiányzik a megszokott könyvajánló.

– A 2019-es 62. SÜH tematikája, felépítése megegyezik
az ideivel – kezdte lapunknak
adott interjúját Pataki András.
– A nyitórendezvény, a Tündérfesztivál éppen pünkösdre
esik majd. A helyszín továbbra
is az Erzsébet-kert lesz. A következő hét az ideihez hasonlóan a
Sopron Drum, az ütősök jegyében telik. A művészeti vezetője
Horváth Kornél lesz. Nagy örömünkre idén a felkért világsztárok – Dörnyei Gábor, Billy Cobham, She-e Wu, Rolando Morales-Matos és Aaron Spears – első

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Házat, hazát!
Szépséges nyugat-dunántúli
városunk, Sopron, melynek lakói
egykor szavazással fogadtak
örök hűséget Magyarországnak,
lakásgondokkal küzd. Sok-sok
család szeretne magának otthont, s még a Selmecbányáról
áttelepü lt, egyébként európai hírű Erdészeti és Faipari
Egyetem sem tud szállást biztosítani az oktatóinak. Ezért
hát nemrég létrehozták a
Házat-Hazát Alapítványt,
amely főképpen a fiatal házasokat szeretné hozzásegíteni,
hogy tető kerüljön a fejük fölé.
A példa egyébként amerikai: ott
már másfél évtizede működik
egy ilyen intézmény. Ahogyan
tervezik a közművesített telkekre nyolcvan négyzetméteres házakat építenének, s aki
beszáll a programba, annak
500 munkaórában kell majd
közmunkát végeznie – s persze
százezer forintot is le kell majd
perkálnia. A jövendő háztulajdonosok a kamatmentes kölcsönt negyedszázadon át törlesztik majd. Csak egy a bibi: a
telkek még nincsenek kijelölve…
(Reform)

1968
Sopron a nyugati kapu
A még intenzívebb külföldi
propaganda mellett a soproniak elsősorban a hazai idegenforgalomba szeretnének még

nagyobb aktivitással bekapcsolódni. Az idén Ausztriából
és Jugoszláviából várnak népesebb csoportokat. Jelenleg
még nehezíti a hazai turisták
Sopronba utazását az a körülmény, hogy amíg az egyéni
látogatók öt napon belül megkapják a beutazáshoz szükséges határsáv engedélyt, addig
a csoportosan érkező turistáknak huszonegy nappal az utazás előtt kell bejelenteni határsáv igényüket. Az ünnepi hetek
műsora az idén is a zenei eseményekre épül. A Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zenekar
koncertje, Gergely Ferenc
orgonahangversenye, élvonalbeli balettművészek műsora a
MÁV Szimfonikusok kíséretével, a Soproni Pedagógus Kórus
pedig a helyi szimfonikusokkal
Haydn Teremtés című oratóriumát mutatja be. A műsorban
immáron hagyományosnak
számít a Soproni Nyári Egyetem
megnyitása. Az ünnepi hetek
megrendezése nagy erőfeszítést igényel a várostól, ezért
az erők elosztása látszana célszerűnek, ezért lenne célszerű,
ha a rendezvényeket elosztanák az év más időszakára is.
Már ebből a meggondolásból rendezték meg a múlt esztendőben a Soproni Szüreti
Napokat, melynek látogatottsága felülmúlta a várakozásokat. Ugyancsak Sopronban
rendezik meg immár évente az

országos fúvószenei fesztivált.
(Magyarország)

1918
Üzérkednek
a konvent borával
Hol a katholikus, hol az evangélikus konvent mér ki a terméséből néhány hektoliter bort. Ez
valamivel olcsóbb szokott lenni
a többi termelő által megszabott árnál, ezért el is kapkodják igen rövid idő alatt. Ennek
azonban, mint értesülünk, az
egyik oka, hogy azok a soproni
gazdák, kik maguk is bortermelők, összevásárolják a konventek kimérésre kerülő borát,
hogy azután azt a maguk termése gyanánt drágábban sózhassák a közönség nyakába.
A konventek vezetősége jól
tenné, ha ezt a rút üzérkedést
megakadályozná, vagyis ha
egy-egy vevőnek nem adna
többet egy-két liternél. Aki
egyszerre húsz-huszonöt litert
kér, az minden bizonnyal nem
maga fogyasztja el, hanem
üzérkedik vele. Ennek mindenképpen gátat kellene vetni, még
pedig nem azzal, hogy a konventek is ezentúl drágábban
adják a borukat. A konventnek
leginkább arra kell törekednie,
hogy a mai uzsoraárak között
a maga mérsékelt versenyével
mintegy árszabályozóként lépjen föl. (Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

szóra igent mondtak a mesterkurzus vezetésére. Volt olyan
közös zenélés, tanítás, amelyen kétszáz tehetséges fiatal
vett részt. A vezetők pedig úgy
gondolták, ez egy remek alkalom arra, hogy megismerkedjenek azzal a feltörekvő generációval, amely idővel az ő helyükre
léphet. A közönség a barlangszínházban a már említett zenészek mellett olyan szupersztárok koncertjét élvezhette, mint
például Ariana Grande és Usher.
Lélekdobbanások címmel tartott különleges ősbemutatót a

Sopron Balett a SopronDrum
ütősfesztiválon (felvételünkön).
A tematikus programok sorában a tánc hete következett.
A Soprondo keretében több száz
amatőr lépett fel a Fő téren, a
Tűztorony tövében, illetve a Mária-szobornál felállított színpadon. A Hét Tánc Fest keretében
rendezték meg a hagyományos
bor- és néptáncfesztivált, valamint a Sopron FolkFestet is.
A fellépő együttesek szó szerint
körbetáncolták Sopront.
Sikeres volt a Sopron Classic
is, amikor a komolyzene kapta
a főszerepet: operáról és más
társműfajokról szóltak a programok. Ebben az időszakban is
voltak mesterkurzusok, a belvárosba betévedőket pedig zenélő
udvarok várták.
Mint megtudtuk, a már hagyománnyá vált „Sopron zenél”
program továbbra is lehetőség
marad a fiatal zenésznemzedék

számára a bemutatkozásra és
a nemes versengésre, mivel a
győztes jogot nyer a VOLT Fesztiválon való fellépésre is.
– A barlangszínház fontos
helyszíne marad a Soproni Ünnepi Heteknek – közölte Pataki
András. – A Sopron Drum egyik
kiemelt helyszíne, illetve a SÜH
bezárultával kora őszig további
darabokat tekinthet meg itt a közönség. Idén negyvenkét előadás
kerül színre, ezzel teljesítettük a
vállalásunkat. Az évad végével
azonban nem zárul le a munka.
Szeretnénk elérni, hogy már októberre végleges legyen a jövő évi
kínálat, illetve elinduljon a jegy
értékesítés. Így a várost jövőre
felkeresni szándékozó turista előre tervezhet, hiszen tudja, hogy a
választott időpontjában milyen
kulturális lehetőségek várják.
Nem mellesleg egy barlangszínházi jegy karácsonyi ajándéknak
is tartalmas meglepetés…
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Három városi focicsapatnak szoríthatnak a drukkerek

SC Sopron a megye I-ben
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Épül a focisták
új sportháza

PÁDER VILMOS
PÁDER VILMOS

Megkezdte a
megyei I. osztályú szereplését
az SC Sopron
csapata. A fiatalok felépítésére és folyamatos fejlesztésére egy profi szakmai stábot állított fel az egyesület vezetése. Szinte semmit
nem bíztak a véletlenre, minden területnek megvan a vezetője és egyben a felelőse. A szakmai stábot rutinos NB I-et, NB
II-t megjárt szakemberek alkotják. A szakmai igazgató Bánfalvi
Zsolt – elődje Németh Zoltán, a
Paks NB I-es együttesének lett
másodedzője –, Horváth Csaba
szekcióvezető, Szalai Adrien
technikai vezető, Szegedi Róbert
erőnléti edző, Körmendi Tamás
masszőr, Szabó Szabolcs erőnléti edző, Horváth Tamás, a
Matáv SC NB I-es csapatának
volt hálóőre a kapusedző, Ágoston Zsolt a vezetőedzői teendőket látja el. A csapatban minden játékos soproni, és 6 fiatal
17 évesen ezen a mérkőzésen
játszotta élete első bajnoki
találkozóját.

A kivitelező átvette az építési területet és megindította a 251 millió forintos SC Sopron utánpótláscentrum építését.

Második hazai mérkőzésén győzni tudott az SC Sopron FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Az első forduló az élvonalt és
a másodosztályt megjárt játékosokkal felálló Gyirmót–Győr
II-es csapatával nagy falat volt a
soproniaknak. A bajnokság legerősebb gárdájával nem voltak
egy súlycsoportban, de a 7–2
vereség ellenére a 600 néző

MEGYE III-BAN AZ SVSE Hosszú évek óta
szüneteltette labdarúgó szakosztályát az 1921ben megalakult patinás Soproni Vasutas Sport
Egylet. A felnőtt labdarúgóknak, azért hogy a
magyar labdarúgás második vonalában játszhassanak, a kiírás értelmében gazdasági társasággá, kft.-vé kellett átalakulniuk. Az SVSE

biztató, látványos jeleneteket
is láthatott.
– Az a fontos, hogy a társaság
„összeérjen”, a hibáinkból tanuljunk, és akkor bátran lehet tervezni a jövőt – értékelt a bajnoki találkozó végeztével Ágoston
Zsolt, az egyesület vezetőedzője.

együttese azonban tavaly az utolsó helyen
végzett, s elindult a cég felszámolása. A folyamat jelenleg is tart.
Az anyaegyesület vezetésének döntése értelmében a 2018/2019-es szezontól ismét van
működőképes labdarúgó szakosztály: a csapat
a megyei harmadosztályban szerepel.

A minden csapatrészben
jobb SC Sopron megérdemelt
győzelmet aratott (1–0) szombaton a rutinos Lébény együttese ellen.

SFAC: VERESÉG
A SFAC fiataljainak nagy falat volt a megerősödött Bácsa együttese múlt szombaton (Bácsa–SFAC 10–1).
Egy héttel korábban a Soproni FAC 1900 Sport Egyesület idegenben Pannonhalma ellen játszott és vereséget szenvedett (3–0).

Az Ágfalvi úti sporttelepen tartott júliusi sajtótájékoztatón
dr. Simon István alpolgármester
méltatta az SC Sopron dinamikus fejlődését, ami a jó gazdálkodásnak, menedzselésnek és a
szakmai munkának köszönhető.
Külön kiemelte, hogy az önkormányzatnak kiemelt fontosságú
a városban az utánpótlás fejlődése és fejlesztése. A nemzet
sportvárosához méltóan kezelik
a jövőben is a fiatalok sportolási
lehetőségeit, a sportolni vágyók
80 egyesület közül választhatnak.
Csiszár Ákos klubelnök mérföldkőnek nevezte az építkezést az SC Sopron életében.

Mint mondotta: egy korszerű,
minden igényt kielégítő, kétszintes épületkomplexummal
és egy 500 fős fedett lelátóval
kívánnak megfelelni az új kihívásoknak. Sikerként említette, hogy produktivitás szerint az ország 497 utánpótlás
egyesülete közül az SC Sopron
az előkelő 19. helyen áll. Megköszönte a kormánynak és az
önkormányzatnak a nagy fokú
támogatást és örömét fejezte
ki, miszerint a beruházást egy
soproni cég nyerte el, amely
vállalta, hogy a kiírási összegért 8 hónap alatt elvégzi a
munkálatokat.

Családi túranap
Családi túranapot tartanak
augusztus 26-án, vasárnap
reggel 8 órai kezdettel. Az
5 és a 12 kilométeres táv
kiinduló pontja a Sörházdombi-kiáltó, a beérkezés
helyszíne pedig a Dalos-kő.
A szervezők célja a túrázás
megszerettetése a családokkal, gyerekekkel, illetve
a teljesítménytúrázás alapjainak megismertetése.

A túra nem vezetett, mindenki önállóan teszi meg
a kitűzött távot, de igény
esetén vezető részvételével is indul csoport. Az útvonal csak meglévő, kijelölt
erdei utakon, illetve gyalogos közlekedésre alkalmas
közúton halad. Azokról letérni nem fognak. Nevezési
díj nincs, de a túra regisztrációhoz kötött.

Görkorisok egyesületben

BERTHA ÁGNES

Újabb sportág követői kezdték meg működésüket Sopronban: a Figure Skating Sportegyesület fiataljai a gör- és műkorcsolyázásnak
hódolnak. Az egyesület sikeres napközis táborokat szervezett a nyáron, továbbra is várja
soraikba a görkorcsolya iránt érdeklődőket.
2015-től már működött műkorcsolya szakosztály a városban a
Soproni Jégkorong Sportegyesület égiszén belül. A csoport
idővel „kinőtte” magát, az idei
jeges szezon lezárultával pedig
kölcsönös megállapodással új
utakon indultak el a műkorcsolyások. – 2018 márciusától dolgozunk önálló egyesületként,
és ez a pár hónap is megmutatta, hogy egy maroknyi lelkes
ember csodákra képes – mondta
el Kovács István, a Figure Skating Sportegyesület elnöke. – Az
egyesület megszervezése után
különböző közösségi programokkal erősítjük az összetartozást: kirándulásokat, közös

születésnapozást szervezünk,
a gyerekek továbbra is bemutatják tudásukat, fejlődésüket a
szüleik és hozzátartozóik előtt,
emellett felléptek a Tündérfesztiválon is. A résztvevők és
szüleik visszajelzései alapján
nagyon sikeresen zajlott le a kéthetes napközis táborozásunk.
Az egyesületnek jelenleg több
mint harminc tagja van, a táborok résztvevői közül is többen jelezték csatlakozási szándékukat
az augusztus közepén indult új
szezonra. – A gyerekek az elmúlt
évben a Szent Orsolya Gimnáziumban edzettek, az iskola felújítási munkálatai miatt az egyesület legfontosabb feladata az új

edzéshelyszín kiválasztása – tette hozzá Kovács István. – Jelenleg
is folynak a tárgyalások, úgy tűnik, kisebb átalakítások után ős�szel saját otthonra találunk. Több
soproni és környéki nagy céggel
alakítunk ki együttműködést.
– A most induló 2018/ 2019-es
szezonban terveink között szerepel a görhoki, görkoris ringette és a gyorsasági és street
görkori sportágak meghonosítása is, így bízunk benne, hogy
mindenki megtalálja sorainkban a számára szimpatikusat
és testhez állót – hangsúlyozta Nagy Georgina Noémi edző.
– A heti 2–3 edzéssel, görkoris
foglalkozással a plusz két kötelező testnevelés óra kiváltható,
hiszen egyesületünk jogosult
a törvényileg előírt igazolás
kiadására. Saját, görkorit népszerűsítő programokat tervezünk, és szeretnénk komolyan
részt vállalni a város sportéletében, szeptember elején részt
veszünk a sportágválasztó családi sportnapon is.

2018. augusztus 22.
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Sopron Basket:
új év, új tervek
RÁZÓ LÁSZLÓ

Megkezdte felkészülését a 2018/19-es szezonra a Sopron Basket női kosárlabdacsapata. A klubvezetés a tavalyi, kiemelkedően
sikeres szezon után reális célokat tűzött ki az
idei évadra.
Elképesztően sikeres volt a Sopron Basket tavalyi szezonja:
mint arról lapunk is beszámolt,
bajnoki címet szerzett a csapat,
emellett a városunkban rendezett Euroliga négyesdöntőben
a fináléig menetelt és ezüstéremmel zárt Roberto Iniguez
együttese.
A csapat múlt héten kezdte
a felkészülést az idei szezonra.
A klub ügyvezetője szerint a legfontosabb cél, hogy a tavalyinál
is több munkát végezzenek el.
– Hiszünk az elvégzett munkában, reméljük, hogy ez eredményeket is hozni fog – mondta el
Török Zoltán ügyvezető.
Roberto Iniguez vezetőedző
szerint a történelmi sikereket hozó szezon után sem szabad megfeledkezni arról, hogy
kik vagyunk, honnan jöttünk.
– Minden nap egymást segítve

kell dolgoznunk, fejlődnünk
kell egyénileg és csapatszinten
is. Továbbra is tartom a véleményemet: a kemény munka
sikereket hozhat. Nagy a felelősségünk, az edzéseken és a
mérkőzéseken is a legjobbat
kell nyújtanunk. Csak így tudunk megfelelni szurkolóink,
támogatóink, klubvezetőink és
saját magunk elvárásainak.
A Sopron Basket augusztus
29-én játssza első felkészülési
mérkőzését.
AZ ELSŐ MÉRKŐZÉSEK:
Augusztus 29., szerda
18.00: Sopron Basket – Piestanske Cajky (Pöstyén)
Szeptember 1., szombat
18.00 Sopron Basket – CMB
CARGO UNI Győr (Krasznai
Ferenc Emlékmérkőzés)

Fertő-bajnokság
Megtartották a hagyományos
Fertő-bajnokság – Poliprofil
Kupa – Schrantz Mátyás
E m l é kve r s e ny t , a m e lye n
finn–dinghy és optimist osztályokban indultak a versenyzők. A helyi optimist csapat
mellett finn–dinghy mezőny
népes küldöttséggel képviseltette magát, 25-en sorakoztak
fel a rajtvonalon.

›

RÖVIDEN

Soproni sikerek
a nemzetközi
gyermek világjátékokon

A Sopron Basketnél a kemény munkában hisznek –
ez idén is eredményeket hozhat FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Férfi kosár:
alakul a keret
Idén is komoly változások után kezdte meg a
szezont a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata.
Sabáli Balázs együttesében jelentősen átalakult a játékoskeret.
Az állandóságot Dénes Gábor,
Takács Norbert, Élő Bálint, Werner Viktor és Buzsáki Bence
jelenti az SKC férfi kosárlabdacsapatában, ugyanakkor Farkas
Attila, Supola Zoltán és Molnár
Marcell személyében három
újonnan igazolt magyar játékos
is edzésre jelentkezett. A külföldi kontingens teljesen kicserélődik: három játékost már igazolt a klub, de további légiósok
szerződtetése is várható.
Irányító posztra igazolt legkorábban játékost a csapat: a 26
éves, 188 centi magas amerikai állampolgárságú Angelo Warner tavaly kiváló teljesítmény nyújtott
a bosnyák bajnokságban. Több
mint 20 pontot és nyolc lepattanót átlagolt, nem csoda, hogy
az év védőjének választották.

A center poszton csak kényszerűségből változtatott a klubvezetés:
szerették volna megtartani Ryan
Watkinst, hiszen a középjátékos
kiemelkedő szezont produkált az
előző évadban. A center azonban
nem fogadta el a klub ajánlatát,
így a klub a szintén amerikai Wesley Gordont igazolta le. A játékos
tavaly az ausztriai Fürstenfeld
Panthers csapatánál szerepelt,
nem is akárhogyan: 15,7 pont és
12,3 lepattanó szerepelt átlagban
a neve mellett. A harmadik légiós egy rutinos játékos: a 33 éves,
206 centi magas, 115 kilós Alan
Wiggins lesz az erőcsatár az újjáformálódó SKC-ban.
A Sopron KC szeptember 8–22.
között a tervek szerint hat edzőmérkőzéssel hangol a 2018/19es szezonra.

Július 27-e és augusztus
3-a között rendezték meg
Jeruzsálemben a nemzetközi gyermek világjátékokat. A sporteseményen
három sportágban városunk is képviseltette magát. A Soproni Sportiskola
3×3-as kosárlabdacsapata egy kivételével minden
mérkőzését megnyerte,
ennek köszönhetően a 14
csapatos mezőnyből az
előkelő 5. helyet szerezte
meg. Teniszben két soproni lány és fiú lépett pályára. Egyesben a középmezőnyben végeztek, a lány
párosok versenyében éppen csak lecsúsztak a dobogóról, negyedikek lettek a tizenhat párost felvonultató mezőnyben. Az
SC Sopron U15-ös csapata szintén kitett magáért: a
labdarúgótornán 16 csapat mérte össze tudását,
városunk fiataljai pedig a 7.
helyezést szerezték meg.
– Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehettünk
Jeruzsálemben, Magyarországról három város,
Sopron mellett Szombathely és Kecskemét szerepelhetett a világjátékokon – mondta el Csiszár
Szabolcs sportfelügyelő.
– Komoly közösségépítő szerepe van egy ilyen
utazásnak, értékes barátságok szövődnek, sportkapcsolatok épülhetnek ki.
Fontos, hogy a résztvevő,
fiatal soproni sportolók lemérhették, hol tartanak a
nemzetközi mezőnyben.

Az ünnepélyes megnyitó után
– amelyen részt vettek a Fertő
Tavi Vitorlás Szövetség örökös
tagjai is – a változékony időjárás
miatt három futamot rendeztek.
Másnap kegyes volt az időjárás,
így kellemes kifújt szélben indultak el a futamok mindkét hajóosztályban, így az estét 6 teljesített futammal zárták. Az utolsó napon, mivel nem élénkült

meg a szél, már csak az eredményhirdetést tartották meg.
Az optimistes versenyzőket
fiú és lány kategóriában díjazták, amely a következő eredménnyel zárult: lányoknál 1. lett
Völler Hanna, 2. Abdai Réka, 3.
Szalay Boróka, fiúknál elsőként
ért célba Jandl Rómeó, 2. Koch
Péter, 3. Domonkos Gergely.
Finn–dinghy hajóosztályban 3

kategóriában osztottak díjakat
a versenyzőknek. Abszolút masters kategóriában 1. lett Székely
Antal, 2. Lukáts Ákos, 3. Schőmer
Dávid. Grand masters kategóriában 1. helyen végzett Székely
Antal, 2. Jung József, 3. Sipos Péter. Grand grand masters kategóriában a dobogó tetejére állhatott Sipos Péter, 2. Demeczky
Mihály, 3. Gál István.

Kosárlabda U20-as Eb
Júliusban ismét rendkívül rangos, nemzetközi sporteseménynek adott otthont városunk. A Novomatic-arénában rendezték a női
U20-as Európa-bajnokságot. A kontinensviadalon papírforma-győzelem, azaz spanyol
elsőség született.
A szervezőknek már komoly
rutinja volt, hiszen a sportlétesítmény tavaly és tavalyelőtt
is U18-as leány kontinenstornának adott otthont, tavasszal
pedig az arénában rendezték
meg nagy sikerrel az Euroliga
négyesdöntőjét.
16 nemzet képviselői küzdöttek az elsőségért, köztük a
házigazda magyar válogatott,
amelyben két soproni fiatal,

Czukor Dalma és Varga Kamilla is szerepet kapott. Cziczás
László szövetségi kapitány csapata kiválóan kezdte a tornát,
a csoportmeccseken gyakorlatilag nem volt ellenfele a hazai
csapatnak. Az egyenes kieséses
szakaszban Belgiumot is kön�nyed győzelemmel búcsúztatta
a magyar válogatott, majd következett a szerbek elleni negyeddöntő. Déli szomszédunk

válogatottja ellen 15 ponttal
is vezetett a magyar csapat,
végül azonban mégsem sikerült a négybe jutni, a szerbek
örülhettek. A magyar lányok
viszont ezután Portugáliát és
Franciaországot is legyőzték,
így az ötödik helyet szerezték
meg a felnőtt csapatok közvetlen utánpótlását jelentő U20-as
Európa-bajnokságon.
A soproni kontinensviadalon
a végső győzelmet a papírformának megfelelően Spanyolország szerezte meg. A hispán
együttes 2009 óta minden évben döntőt játszott ebben a korosztályban, hét alkalommal pedig az Európa-bajnoki címet is
elnyerték.

Kispályás Soproni Sör kupa
Az Anger réti sporttelep adott
otthont a XXXI. hagyományos
kispályás labdarúgótornának. A
rendezvényen harminckét csapat versengett a Soproni Sör
Kupáért, illetve a vigaszágon a
Kékfrankos Kupáért.
A rendkívül sportszerű keretek közt zajló tornán a résztvevők egybehangzó kívánsága

volt, hogy jobb lenne a focitornát egy városi kulturális esemény idején rendezni, akkor
többen jelentkeznének a két
napos rendezvényre.
Soproni Sör Kupa végeredménye: 1. helyen végzett a Deák étterem csapata (felvételünkön),
2. lett az Aramis–Sportuszoda,
3. helyre kerültek a Bezzegh

Kertcentrum labdarúgói. A
Kékfrankos Kupában aranyérmes lett a Gigant, 2. a TPS Csiga, 3. pedig a Kolimba csapata. A
kupa gólkirályának Sipos Bencét
választották (Deák étterem), a
legjobb kapus Baán László lett
(Aramis–Sportuszoda), a legjobb játékos pedig Kelemen
Zsolt (Deák étterem).
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Itt a tanévkezdés
MADARÁSZ RÉKA

Sok pénzt megtakaríthatunk a tanszerek beszerzésénél, ha
vesszük a fáradságot,
és összehasonlítjuk
a különböző üzletek,
webshopok kínálatát.
Egy felső tagozatos gyermek
iskolakezdését akár 15 ezer forintból is meg lehet úszni egy felmérés szerint. Ezzel szemben az alsó
tagozatosok – különösen az első
osztályosok – iskolakezdése sokkal nagyobb anyagi megterhelést jelent a szülőknek, átlagosan
84 ezer forintot. Akkor járunk a
legjobban, ha hosszú távon gondolkodunk: a jó minőségű, de
drágább termékek tovább bírják, mint az olcsóbbak.
– Az előző évekhez képest
nem emeltünk árakat – tudtuk
meg Bencz Adrienntől, az egyik
belvárosi papír–írószer üzlet
eladójától. – Az alsós iskolatáskák közül több márkát forgalmazunk, amelyből a legolcsóbb
13.990 forint. Két év garanciát
vállalunk rá, de a saját tapasztalatom alapján is mondhatom,
hogy rendeltetésszerű használat esetén 3–4 évig is kitart.
Az eladó inkább a hagyományos mintájú táskákat – fiúknak focis, motoros, autós, lányoknak lovas, sünis, madaras,
farmermintás – ajánlja, ezeknél
ugyanis kevésbé merül fel a lehetősége annak, hogy kimennek

A divat és a pénztárca dönti el, milyen füzet,
tolltartó, táska kerül a kosárba FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a divatból, és a gyerek a következő évben már újat szeretne.
A legtöbb táskához lehet kapni tolltartót és tornazsákot is.
A tolltartók hihetetlen választéka áll a rendelkezésünkre,
áruk átlagosan 2–3000 forinttól indul. 3.–4. osztályban már az
alsós és felsős táskák ötvözetét
hordják a diákok. A felsős táskák
ára 13 ezer forint körül kezdődik.
Hogy az egyéb tanszerek milyen

összeget emésztenek fel, nagyban függ a tanárok elvárásaitól.
– A legtöbb szülő a tanítónő
által összeállított listával érkezik
– tette hozzá Adrienn. – Fontos
tényező, hogy a szülő egyedül,
avagy a gyermekkel együtt jön-e
vásárolni. A kicsik hajlamosak
a mintás, akár több száz forinttal drágább füzeteket választani,
míg a szülő megelégszik a hagyományossal is.

A következő lapszámunk összeállításában bemutatjuk, hogy
a soproni diákok milyen kedvezményekben részesülnek, milyen juttatásokat, támogatásokat vehetnek igénybe.

Soproni Egyetem:
új kancellár
Kinevezték a Soproni Egyetem
új kancellárját – Skala János, a
GYSEV Cégcsoport stratégiai
igazgatója 2018. augusztus elsejétől tölti be az egyetem működtetéséért felelős vezetői tisztséget. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat
szerint az új kancellár 2021 júliusáig látja el feladatát.
Skala János sokéves nagyvállalati (GYSEV) felsővezetői tapasztalattal érkezik a Soproni
Egyetem kancellári pozíciójába.
Az új kancellár augusztustól az
egyetem gazdasági, pénzügyi,
kontrolling, belső ellenőrzési,
számviteli, munkaügyi, jogi,
igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodási, műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési

A hét mottója:
„A legnagyobb
ellenségekből is
lehetnek jó barátok.
Éppen csak idő
kell hozzá, hogy
megismerjék
egymást.”
Bálint Ágnes
József Attila-díjas magyar író,
szerkesztő, dramaturg

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Skala János

Bálint Ágnes:
Hajónapló

területeiért felelős vezetőjeként végzi feladatait. Skala János szerint a kor sikeres egyetemének a versenyképes piaci
nagyvállalati működési elveket
kell követnie.

Bűvösvölgy
Sopronban hoz létre újabb médiaértés-központot a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A városban, saját épületükben rendezik be mintegy 840 négyzetméteren azt a központot, amelynek hat stúdiójában hét oktató nyújt majd képzést az odaérkező fiataloknak, várhatóan jövő ősztől.

Látogatóban a török
AFS-önkéntesek
MADARÁSZ RÉKA

Hat magyar önkéntes,
köztük három soproni
az AFS Nemzetközi
Csereprogram Alapítvány szervezésében hat ankarai hölgyet fogadott.
Kevesen tudják, hogy az AFS
Nemzetközi Csereprogram Alapítványnak felnőtt szervezete is
van, ami az Éva névre hallgat.
A program olyan kalandvágyó
hölgyeket céloz meg, akik szeretnének idegen kultúrákkal
megismerkedni, cserébe pedig
vállalják, hogy külföldieket
fogadnak otthonaikban.
– A program egyik nagy
előnye, hogy az AFS-es diákokat
fogadó szülőknek élvezetben is
lehet részük az önkéntes munka
mellett – osztotta meg velünk
tapasztalatait Bodáné Csete
Krisztina. – Amikor érkezik hozzánk egy cserediák három, hat
hónapra vagy akár egy tanévre, gyakran nehezen értelmezzük az idegen kultúrából jövő
gyerek számunkra furcsának

tűnő szokásait. Ha néhány hetet eltöltünk az ő hazájában, az
teljesen megváltoztatja a hozzáállásunkat, könnyebben megérthetjük őt.
A három soproni hölgy egy
hetet tartózkodott Ankarában,
és pozitív tapasztalataik teljesen rácáfoltak a törökökről a
köztudatban élő sztereotípiákra. Meglepő volt számukra a
nép modernsége, családcentrikus beállítottsága, az a kedvesség
és tisztelet, amivel egymáshoz,
az idősekhez és az állatokhoz
viszonyulnak.
– Fontos, hogy nyitottak legyünk – folytatta Csikós Zita.
– Az emberek mindenhol emberek, szeretni akarnak, szükségük van a kedvességre és a
barátságra.
Az ankarai látogatást a hat
hölgy két hete viszonozta a török csoport fogadásával.
– Augusztusban hét külföldi
cserediák érkezik egy tanévre
Sopronba – fejezte be Gréczy
Zsanett, aki egy japán lánynak
lesz a fogadó szülője. – Az AFS
hatalmas bizalmat ad nekünk,
fontos, hogy azonosak az életről
alkotott elképzeléseink.

Megújul a GYIK
A homlokzati nyílászárók cseréjével kezdődött el a GYIK Rendezvényház átalakítása és energetikai korszerűsítése. Ennek
keretében nemcsak a nyílászárókat és radiátorokat, de a
kazánokat is kicserélik. Az akadálymentesítés során pedig
mozgáskorlátozott parkolót és
mellékhelyiséget is kialakítanak.
A felújítás összegét kormányzati
támogatásból a soproni önkormányzat biztosítja.

›

2018. augusztus 22.

A tervek szerint várhatóan októberre egy kívül–belül megújult épület várja majd a kicsiket
és nagyokat. A munkákat szakaszosan végzik, így semmilyen
tervezett program nem maradt
el. A nyári hónapokban pedig
folyamatosan üzemelt, illetve
üzemel a megszokott grillkert,
a tavalyinál kétszer nagyobb sátorral, ahol koncertek, filmvetítések és bábszínház is műsorra
kerültek–kerülnek.

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

A naplóregény egy vidám,
színes, felejthetetlen nyaralás története, a Szeleburdi család folytatása.
Laci, a szeleburdi Faragó
család középső gyermeke folytatja a naplóírást.
Sőt májustól a hajónaplóírást, mert barátjával, Radóval azt tervezik,
hogy nyáron a Ramónán, a gazdátlan régi bárkán fognak nyaralni. Már
csak be kell adni a szülőknek az ötletet…

Ez történt
Sopronban
325 évvel ezelőtt, 1693. augusztus 11-én sáskajárás
pusztított Sopronban. A Csányi krónika így ír erről: „…Dél
körül Magyarország felől sok
milliószor 1000 sáskák jöttek Balf szőleibe. Egészen
Rákosig mindent vastagon
borítottak. 23-án ismét milliószor 1000 sáska repült be
Magyarország felől. (…) Egyik
helyről a másikra kergették a
sáskákat, de sok embernek
a zabját, kölesét, hajdináját,
amelyek még lábon álltak,
mind elpusztították.”
220 évvel ezelőtt, 1798.
augusztus 9-én Sopronban
született Töpler Károly tiszti főorvos, 1833-ben nyert
polgárjogot. Életét a járványok elleni harcnak szentelte, részt vett az 1830–
1831-es pusztító kolerajárvány leküzdésében. Háza
a Templom utca 22. szám
alatt volt, fia, Kálmán 1902–
1918. között Sopron polgármestere volt.
95 évvel ezelőtt, 1923. augusztus 10-én hunyt el
Merényben (ma: Szlovákia) Rösch Frigyes, Sopron
tűzoltó főparancsnoka, főreáliskolai tanár, városunk
díszpolgára.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2018. augusztus 22.
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Kulcsár Stefánia a munka mellett az államvizsgára készül

Ukrán minisztert játszott

MÁR MINDEN
KISZÁMÍTHATÓ?

Nem. Amikor úgy általában
egy emberi szervezet működését elképzeljük, magyarázzuk, modellezzük,
akkor bizony nem számítható ki minden előre. Még
inkább igaz ez egy konkrét
személy testi/ lelki/ szellemi működésére. Ez nem jelenti azt, hogy semmit sem
tudunk előre tervezni, hiszen
akkor sem az egészségvédelem, sem egy-egy betegség, probléma megoldására
nem tehetnénk semmit. Ez
annyit jelent, hogy a lehető
legtöbb, az előrejelzést segítő, pontosító információt

›

kell összeszedni egy emberről orvosként ahhoz, hogy a
terápiás javaslat várhatóan a
legjobban, a legkisebb mellékhatás-rizikóval működjön.
Mindent azonban sosem lehet kiszámítani. A terápiás rendszer (leegyszerűsítve akár egyetlen gyógyszer
szedése) alkalmazása mellett
követni kell a változásokat,
hogy ha szükséges, időben
tovább korrigáljuk a lépéseinket. Ez az orvosi ellenőrzés, az orvos–beteg kommunikáció értelme.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Augusztus 23.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Augusztus 24.,
péntek

Benu medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Augusztus 25.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Augusztus 26.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Augusztus 27.,
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Augusztus 28.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469












 




 




Rhein-Waalban, a másodikat
már a Tempus Közalapítvány
kezelésében lévő Campus Mundi-ösztöndíj segítségével, ami
egy magyar állami ösztöndíj,
lényegesen nagyobb anyagi támogatással, így a lehetőségek
is szélesebbek az ezt elnyerő
egyetemisták számára. Júliusban fejeztem be a tanulmányaimat, ami az elsajátítottakon kívül hihetetlenül nagy élmény
is volt, nemcsak azért, mert
rendkívül színes volt a hallgatóság összetétele, hisz több

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 29-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 20-i rejtvényünk megfejtésében Radnóti Miklóstól idéztünk: „Jeleket ír egy lustán hősködő/ Gyémántos testű nagy szitakötő”. Szerencsés megfejtőnk: Szabó Imréné, Sopron, Vas Gereben u. 49. Mai rejtvényünkben Zelk Zoltán: Nyár című versének utolsó
versszakát idézzük: „S tudjátok-e, mit énekel/ fáradt vándor és madár?” – a vers folytatása rejtvényünk megfejtése.
























 































 


 










































































































































































múltja miatt hasonlít Sopronhoz, hanem azért is, mert úgy,
mint ide az osztrákok, oda a hollandok járnak át bevásárolni,
illetve bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni.
Stefánia tantárgyait a budapesti és a német egyetem is
elfogadta, még az államvizsgáját is letehette volna Németországban, de ő úgy döntött,
hogy a diplomatervvel együtt
azt célszerűbb itthon elkészíteni, illetve letenni. – Két szemesz
tert hallgattam a Hochschule

Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?










Kulcsár Stefánia FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

mint száz ország képviseltette
magát a hallgatóság soraiban,
hanem azért is, mert sok helyre eljutottam, beutazhattam
a Benelux-államokat. Maga az
oktatás angol nyelven folyt,
és rendkívül gyakorlatias volt.
Egy alkalommal például az Európai Parlament üléseit kellett
szimulálnunk, amikor is rám
azt a feladatot osztották, hogy
legyek Ukrajna külügyminisztere, ami különösen azért volt
izgalmas és nehéz feladat, mert
ez a szomszédos ország nem is
tagja az EU-nak.
Stefánia a Hochschule Rhein-Waalban sikerrel abszolválta a
második szemesztert is, jelenleg
itthon, munkával tölti a vakációt: Ausztriában, egy Fertő-parti
kalandparkban dolgozik.
– A Herkules-kisvasútba segítem be a 3–4 éves kisgyerekeket, de ha kell, játszom is velük
– tette hozzá Stefánia. – A tanulmányaimat Budapesten
majd csak februárban folytatom, az államvizsgát követően pedig folytatom a mesterszakot. Szeptemberben pedig
a barátommal még visszamegyünk Németországba, ő jogászhallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és a
változatosság kedvéért most ő
nyert el egy Erasmus-ösztöndíjat, így egy félévet tanul majd
a münsteri egyetemen, én pedig ugyanott egy nyelvkurzusra
iratkozom be.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!

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

KERESZTREJTVÉNY

Kulcsár Stefánia
három évvel ezelőtt a
soproni Szent Orsolya
Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert a Budapesti
Gazdasági Egyetemre,
ahol a nemzetközi
tanulmányok alapképzési szak hallgatója lett. Erasmus-,
illetve Campus Mundi-ösztöndíjjal a legutóbbi két szemesztert Németországban
végezte el.
– Egyetemi tanulmányaim
második évében, első félévben
jelentkeztem Erasmus-ösztöndíjra, mely egy az EU által támogatott olyan program, melynek
révén egyetemi hallgatók más
országok társintézményeiben
folytathatnak tanulmányokat – mesélte Kulcsár Stefánia.
– Így az ösztöndíj elnyerését
követően a harmadévet már
Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, egy Sopronhoz hasonló méretű város egyetemén, a Hochschule Rhein-Waalban kezdtem meg, Kleve-ben.
Ez a holland határhoz közeli,
Rajna-menti, gyönyörű kisváros nemcsak gazdag történelmi

AUGUSZTUS 22–29.
Augusztus 22.,
szerda

PLUZSIK TAMÁS
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A dalhoz készült videoklip látványosra sikerült

sarok

Alexandra berobbant
KÓCZÁN BÁLINT

Fülledt hangulatú klippel jelentkezett Pádár
Alexandra.
A nyár egyik nagy durranása a különleges
hangú és szépségű
énekesnő Menj tovább
című dala. A tehetséges előadó évek óta
készült a debütálásra.
Pádár Alexandra kiskora óta
pontosan tudja, hogy zenéléssel akar foglalkozni. A csinos
előadó hat évig ritmikus
sportgimnasztikázott és tizenhárom éven át röplabdázott, amivel
a magyar válogatottig jutott. Alexandra azonban
hű maradt gyerekkori vágyához,
az énekléshez, és
sikeresen valóra is
váltotta azt.
A lány az elmúlt években hazánkban és külföldön is számos
koncertet adott,
tapasztalatait pedig 2016-ban a
TV2 Star Academy
című műsorában
Pádár Alexandra
kamatoztathatta,

ahol tizenhét rendkívüli produkcióval kápráztatta el a közönséget és a zsűrit egyaránt. Az énekesnő végül a
harmadik helyen végzett,
aminek köszönhetően
az egész ország megjegyezte nevét.
Vadonatúj száma tökéletesen kifejezésre juttatja
azt a tüzet, ami a popszakma
reflektorfényébe juttathatja őt.
– Mivel nemrég léptem ki egy
komoly kapcsolatból, abszolút
tudtam azonosulni a dal mondanivalójával, és ezáltal magaménak
éreztem. Elkezdtünk egy akusztikus verziót is készíteni, amit
majd élőben hallhat a közönség, és aminek előadása egyenesen eksztatikus érzéseket ad
számomra – vallotta be
Pádár Alexandra
A dalhoz készült videoklip
látványosra sikerült. Alexandra
páratlanul vonzó koreográfiája
garantáltan a képernyőhöz láncolja majd a női
nem szerelmeseit. – Nagyon
nehéz volt mozogni a csúszós,
vizes talajon, de
szerencsére ez a
végeredményen
egyáltalán nem
látszik – árulta el
az énekesnő.

Nyár végén is óvjuk bőrünket!
MADARÁSZ RÉKA

Sokan kihasználják még a nyár utolsó napsugarait és az utószezonban jóval kedvezőbb üdülési lehetőségeket. A bőrünk
megfelelő védelméről és ápolásáról ilyenkor sem szabad elfeledkeznünk.
A napfény nemcsak rákkeltő hatással bír, hanem erőteljesen ráncosít is. Ennek
oka, hogy az UV-sugárzás
DNS-károsodást idézhet elő
a sejtekben, valamint a szabadgyökök felszabadítása
által csökkenti a bőr kollagén- és elasztinszintjét, így
az veszíthet feszességéből,
érzékenysége fokozódhat.
– A meleg hónapokban két
fontos szempontot kell szem
előtt tartanunk a bőrápolásban: a megfelelő tisztítást és
a nedvességpótlást – tudtuk
meg Oláh-Vojtko Éva kozmetikustól. – Nyáron kitágulnak
a bőr vérerei, nő a hőleadás,
a bőr erőteljesebben zsírosodik és verejtékezik, ezért
a szennyező anyagok, a por
könnyebben megtapadnak
rajta, gyakrabban tömítik el
a pórusokat, ráadásul ilyenkor a bőrön lévő kórokozók
is gyorsabban szaporodnak.
Így nemcsak az arcon, de a

A rádióban is szól a Pair o’ Dice
Öt éve kísérhetjük figyelemmel a Pair o’ Dice sikertörténetet, amely már indulásakor
több tehetségkutató versenyt is
megnyert, felléphetett például
a Lord, a Beatrice vagy Deák Bill

Új AWS
Az Eurovíziós Dalfesztivál után új klippel
rukkolt elő az AWS.
A soproni VOLT Fesztivált is megjárt banda
negyedik albuma
ősszel érkezik.
A májusi lisszaboni dalverseny
után sem volt megállás az AWS
életében. A modern metált játszó
ötfős banda hatalmas koncertet
adott a Budapest Parkban az
Apey & the Pea zenekarral több
ezer ember előtt, zavartalanul
folytatta vidéki klubturnéját és
a soproni VOLT-on is fellépett.
Eközben a srácok egy pillanatra
sem álltak meg az új lemez munkálataival, ami idén októberben
jelenik majd meg. Az albumra
természetesen felkerül a nagysikerű, Eurovíziót megjárt Viszlát nyár, de az új single is, a Hol
voltál?, amely az első 2018-as
AWS szerzemény, és egy mérges
klippel együtt robbant, tele dühvel és tehetetlenséggel. A klip
képi világát Bessenczi Richárd
álmodta meg, aki hétköznapi
embereket állított szembe a
zenekar tagjaival – ahogy egymás számára észrevétlenül léteznek a tehetetlenségben.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Gyula előtt. A soproni zenekar
azóta egyre nagyobb sikereket
ér, így nyáron szinte idejük sem
volt pihenni a tagoknak.
– Eddig tíz koncerten vagyunk túl – mesélték lelkesen

az együttes tagjai. – Egytől
egyig mindegyik nagyon jól sikerült. Egyiket sem szeretnénk
nagyon kiemelni. Talán a VOLT
Fesztivált azért érdemes megemlíteni, mert az volt a jubile-
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umi ötödik fellépésünk a Lövér kempingben, és délután 3
órakor megtöltöttük az egész
LG Színpad előtti teret! Nagyon parádésra sikeredett az
a koncert!

háton és a mellkason is pattanások jelenhetnek meg.
A megelőzés érdekében a
szokásosnál is nagyobb gondot kell fordítani a rendszeres arctisztításra és a pórusok összehúzására: használjunk reggel és este is
arctejet, tonikot!
– Nagy hangsúlyt fektessünk
az éjszakai hidratálásra és
nyugtatásra, ilyenkor ugyanis nő a vérellátás, ezáltal pe-

A Pair o’ Dice számára az
ősz is zsúfoltnak ígérkezik, hiszen sok-sok koncerttel készül
és egy klipet is forgatna a csapat. – Már megvan az ötlet, csak
meg kell valósítani. Reméljük,
lesz rá időnk. Örömmel mondhatjuk el, hogy a videók nézettsége folyamatosan emelkedik.

dig hatékonyabb a felszívódás
– folytatta Éva. – Javasolt Aés E-vitaminos növényi olajokban, nyugtató, hámosító,
gyulladáscsökkentő, illetve
nedvességmegkötő, hidratáló anyagokban bővelkedő
bőrápolókat alkalmaznunk.
Napozáskor ne használjunk
erős sminket, mert beleéghet a bőrbe, tartós károsodást okozva!
Bármennyire odafigyelünk
is, nyár végére bőrünk szárazabbá válhat, jelentkezhetnek rajta zavaró pigmentfoltok, szövetszaporulatok. Az
őszi hónapokban érdemes
találnunk egy jó kozmetikust vagy orvost, akinek segítségével megkezdhetjük
ezek kezelését.

Továbbra is a Mindig ugyanaz
című számunk a legsikeresebb,
és a Rock Rádió is folyamatosan
játssza. A közönség visszajelzései rendkívül biztatók, aminek
tényleg nagyon örülünk. Hiszen van inspiráció, hogy tovább csináljuk! – zárták a soproni tehetségek.

„Füttyös” sztárok

Nyáron is alig pihennek a sztárok. Igazi huligánhimnusszal jelentkezett
ugyanis Majka és Curtis, amibe bevették Király Viktort is. Füttyös című
újdonságuk pedig konkrétan felrobbantotta az internetet!
Hazánk legnépszerűbb rapper
duója, Majka és Curtis utoljára
tavaly dolgozott Király Viktorral: 2017-ben jelentették meg
közös bombafelvételüket, a
Hatodik emelet című dalt,
amelynek hivatalos klipje azóta

közel 5 millió klipmegtekintést
generált a YouTube-on.
Az új szám, a „Füttyös” minden bizonnyal még ezt a sikert
is túl fogja szárnyalni, sőt sokan arra tippelnek, hogy megközelíti majd a Belehalok című,

örökérvényű Majka–Curtis–
BLR sláger eredményét. Ami
nem kis teljesítmény, ugyanis a 2012-es track minden idők
legnézettebb videója YouTube-on, már az 52 millió kattintást is elhagyta.
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