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Zenés évad sztárparádéval

Zenés évaddal, igazi sztárparádéval, műfaji és stílusbeli sokszínűséggel várják a 2017–2018-as
évadban a közönséget a Soproni Petőfi Színházban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Rongálás Balfon
Hétszázhuszan
drótszamáron 8
Az idei évben is népszerű volt a hagyo
mányos Liszt Ferenc-kerékpártúra,
melyet az elmúlt vasárnap tartottak
meg több mint 720 résztvevővel.

A balfi nemzeti emlékhelyen három
márványlapot ért vandál pusztítás 4

Új látogatóközpont

A soproni önkormányzat méltó módon szeretne megemlékezni a páneurópai piknik és határáttörés 30. évfordulójáról. A tervek szerint az évfordulóra, 2019-re egy látogatóközpontot alakítanak ki a Páneurópai Piknik Emlékparkban.
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Tanévkezdés
támogatással
Jelentős összeggel tá
mogatja a kormány és
a soproni önkormányzat
a diákok tanévkezdését.
A kormány döntése értel
mében az idei tanévtől az
1–9. évfolyamos diákok
ingyen juthatnak tan
könyveikhez. Ezt egészíti
ki a soproni önkormány
zat az 1–2. osztályosok
nak járó füzet- és tan
szercsomaggal. Emellett
Sopronban az alap- és
középfokú oktatásban
résztvevő mintegy ti
zenegyezer diák ingye
nesen kapja meg
a helyi buszbérletet.

10

Kesha
kimászott
a gödörből
Ötévnyi hallgatás után a rajon
gók nagy örömére új dal
lal, sőt, új lemezzel jelentke
zett Kesha. Az amerikai éne
kesnő friss, slágergyanús
szerzeménye, a Praying a nem
rég megjelent Rainbow című
albumon található meg.

12
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A templomok története, rejtett és látható kincseik

Elfeledett zsinagóga
BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta
békésen
megfér egymás mellett több vallási közösség és templom. Sorozatunkban bemutatjuk
a város templomait,
történetüket, érdekességeiket, rejtett
vagy látható kincseiket, valamint terveiket.
Sopront közel 900 éve lakják
a zsidók: korai említésük egy
1096-os, az első keresztes há
ború idejéből való oklevélben
található – tudtuk meg Tárkányi
Sándor műemlék-felügyelőtől.
Elsődleges feladatuk szerint a zsidók a bécsi udvarnak – és a városbelieknek – hiteleztek. 1297–1340.
között alakították ki a mai belvárosban a háromszoros falgyűrűt, ezzel közel egy időben, 1300
körül emelték a zsidók közösségi
zsinagógájukat az Új utca 22–24.
szám alatt. A 6×9 méteres alapú,
román–gótikus stílusú zsinagóga
mellett felépült a női imaterem,
az Európában kicsinek számító,
1,5×1,5 méteres, 4,2 méter mély
rituális fürdő, a templomszolga
lakása és az ispotály is. 1526-ban
a főleg német ajkú soproniak csellel elűzték a városból a zsidókat,
akik a környéken telepedtek le. Az

Az Ó-Zsinagóga – melyről évszázadokig nem is
tudták, hogy létezett – imatermében lakóépületet
alakítottak ki, födémmel osztották ketté a teret
Ó-Zsinagógát 1553-ban egy szabónak adták el, aki lakóépületet alakított ki benne. Az elűzött zsidók
leszármazottai az 1810-es évektől
költöztek vissza a városba, majd
1858-ban megalakult az anyahitközségük is. 1874–76. között megépült a Templom utcai neológ,
1890–91-ben a papréti ortodox
zsinagóga. A 20. század első harmadában életbe lépett zsidóelle-

nes törvények értelmében egyre
csökkentették a zsidók jogait.
1944 májusában Sopronban is
kijelölték a gettókat, majd július
5-én 1840 embert deportáltak
Auschwitzba, ahol 1640-en vesztették életüket. A kétszáz visszatérő közül sokan 1948-ban kerekedtek fel, Izraelbe, Kanadába,
Brazíliába mentek, majd 56-ban,
amikor országszerte ismét fel-

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

erősödött a zsidóellenesség, több
gyerekes zsidó család hagyta el
városát és hazáját. 2000 körül
alakult újjá a soproni zsidó hitközség 20–30 fővel.
– Az Ó-Zsinagóga az 1960-as
években nyerhette vissza eredeti
formáját Dávid Ferenc művészettörténésznek köszönhetően
– tette hozzá Tárkányi Sándor.
– Az 1967-ben kezdődött feltárás és felújítás során megtalálták
az eredeti padlóboltozat síkját
és kövezetét, a felolvasó állvány
hatszögletű kőalapját – Sedlmayr
János tervei alapján fából építették újjá –, feltárták a befalazott
Tóra-szekrényt és a falfülkéket is.
A Modern Városok Program
részeként hamarosan megújul
a zsinagóga épületegyütteséből az egykori templomszolgai
ház és az ispotály utcafrontja és
udvari fala. Nagy szükség lenne
a zsinagóga tetőzetének javítására, a legutóbbi szélvihar sok
cserepet sodort le, ezért beázik
a női imaterem, a für
dőépület
udvarát
pedig balesetveszély
miatt nem
lehet megkö
zelíteni.

Tárkányi Sándor

2017. augusztus 30.
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Rendőrök segítenek
az iskoláknál
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az iskolakezdés mindig nagy odafigyelést igényel a közlekedőktől. A megnövekedett forgalom miatt
nagyobb a balesetveszély, ezért szeptemberben rendőrök segítenek az iskoláknál.
Szeptember elsejétől a reggeli
órákban érezhetően megnövekszik a forgalom Sopron útjain.
Az iskolák környékén és a főbb
közlekedési utakon gyakoriak
ilyenkor a dugók. Amíg az autósok és gyalogosok hozzászoknak
az új helyzethez, rendőrök segítik a forgalmat.
– A korábbi évekhez hasonlóan egész szeptemberben jelen
leszünk az általános iskoláknál
– mondta Kovács Miklós rendőr

alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának vezetője. – Az a cél,
hogy segítsük a gyerekeket, például az átkelésnél. Az autósok
pedig így könnyebben hozzászoknak ahhoz, hogy a vakáció
elteltével ismét gyerekekre kell
számítani ezekben az utcákban.
Kovács Miklós arra is felhívta
a figyelmet, hogy a fokozott
balesetveszély miatt kiemelten
figyeljünk a szabályok betartására, hiszen több ezer gyerek
indul útnak szeptember elejével! – Ilyenkor nagyobb az esély
arra, hogy autók közül lép ki va
laki a forgalomba, vagy hogy
nem a kijelölt helyen szalad át
az úton. A szülőket arra kérjük,
hogy a parkolási és várakozási
szabályokat ne szegjék meg! Szabálytalanság esetén elsősorban
figyelmeztetni fogják az autósokat a forgalomirányító kollégáim, azonban súlyosabb kihágás esetén bírságolhatnak is.

Geopolitikai konferencia
A Magyar Földrajzi Napok 2017 keretében a Széchenyi-gim
názium adott otthont a Közép- és Kelet-Európa a 21. szá
zad többpólusú világában című tudományos konferenci
ának. A tanácskozásnak kiemelt diplomáciai jelentősége
volt, ugyanis július elsejétől magyar elnöksége van a Vi
segrádi Együttműködésnek. A rendezvényen dr. Fodor Ta
más polgármester mondott köszöntőt.
Az eseményt a Magyar Földrajzi Társaság, a Zsigmond Király
Egyetem, a Magyar Nemzeti Kereskedőház, a Külügyi és Kül
gazdasági Intézet, valamint a PAGEO Alapítvány szervezte.

A soproni vasút 170 éve

az alábbi ingatlanok értékesítésére

Sopron, Újteleki utca 6. fszt. 8. szám alatti 38 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 6.600.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 6. fszt. 1. szám alatti 40 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 6.400.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 6. fszt. 4. szám alatti 84 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 9.453.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 10. I. em. 7. szám alatti 96 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 9.30
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 11.30
(induló licitár: 20.160.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 16. fszt. 2. szám alatti 28 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 13.00
(induló licitár: 3.600.000 Ft)

Sopron, Lehár Ferenc utca 1/B. fszt. 4. szám alatti 81 m2 alapterületű
lakás (amelyből 36 m2 beépítetlen padlástér)
Az ingatlan megtekinthető: 2017. szeptember 8. (péntek) 10.30
A licit időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 14.00
(induló licitár: 5.680.000 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 e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók.

1847-ben indult el a vasúti közlekedés Sopron és Bécsújhely között
PLUZSIK TAMÁS

A Sopron–Bécsújhely
közötti vasútvonal 170
éves jubileumát ünnepelték a múlt héten
a vasútállomáson.
170 évvel ezelőtt, 1847. augusztus 20-án 7 órakor kilenc kocsiból álló különvonat indult el
Bécsújhelyről, és a feljegyzések szerint 8.43-kor megérkezett Sopronba. Ezzel megindult
a rendszeres vasúti forgalom
a 31,9 kilométer hosszú vasútvonalon Sopron és Bécsújhely
között. A jubileum alkalmából
ünnepséget szervezett a GYSEV
pályaudvaron Sopron önkormányzata, a Soproni Városszépítő Egyesület, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Cor
vinus Magyar–Osztrák Baráti
Kör és a GYSEV Zrt.

Kövesdi Szilárd vezérigazgató
köszöntője után dr. Fodor Tamás
polgármester vázolta fel a vasútvonal építésének történelmi
hátterét. – A korabeli városvezetés felismerte, hogy jelentős gazdasági előnyöket biztosít Sopron
számára az új közlekedési eszköz,
ezért nagyvonalú hozzájárulással
huszonkét hold földet bocsátott
az 1845-ben megalakult Sopron–
Bécsújhely Vasúttársaság rendelkezésére, ezzel is támogatva
a vasút ügyét – fogalmazott
dr. Fodor Tamás, majd a jubileum
kapcsán Széchenyi Istvánt idézte:
„Ragyogó csillag tűnt fel NyugatMagyarország egén, melynek
növekvő fénysugara meg fogja
világítani a jövendő gyors fejlődésének útját”. – Azt gondolom,
ez a fénysugár ma is világít és
mutatja utunkat – tette hozzá
a polgármester.
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara el

nöke beszédében emlékeztetett
arra, hogy Széchenyi nemcsak
felismerte a vasút jelentőségét,
de tett is érte, ezért mintegy 150
ezer forinttal maga is hozzájárult
a vasútvonal megépítéséhez.
Naplójából tudjuk, hogy Széchenyi István 1832. október 25-én
Liverpoolban felszállt a Comet
nevű mozdony által vontatott
szerelvényre, majd a Manchesterig tartó utat a mozdonyvezető
mellett tette meg, akit megkért,
hogy mondja el és a gyakorlatban
is mutassa be neki a mozdony
működését. Mindent kipróbált
a mozdonyon, szenet is lapátolt, és amikor leszállt, nagyjából már ismerte a masina kezelését. Így Széchenyit tekinthetjük az első kiképzett magyar
mozdonyvezetőnek…
Az ünnepség befejezéseként
egy 170-es számmal díszített születésnapi tortát szeltek fel a rendezvény szervezői.

2017. augusztus 30.

Szüreti nap
felvonulással
PLUZSIK TAMÁS

A Sopron–Balf Településrészi
Önkormányzat, illetve a Balf Alapítvány immáron tizenkilencedik alkalommal rendezte meg
a balfi szüreti napot. A szombat délutáni rendezvény vidám
szüreti felvonulással kezdődött,
melynek élén Szalai Vince helyi
borász pattogtatta csikós ostorát, majd feldíszített pótkocsis
traktorok következtek, melyekről
szőlővel és egy-egy pohár borral

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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A fejlesztés a páneurópai piknik 30. évfordulójára készül el

Új látogatóközpont

kínálták az eseményre érkezett
vendégeket. A József Attila Művelődési Ház előtt nagy sikere volt
a helyi erőkből verbuválódott
„Májkel Flimpy&Füttyöri Densz”
együttes, valamint a „Balfi takarítónők” zenés, vidám műsorának.
A szüreti napon köszöntőt
mondott Barcza Attila önkormányzati képviselő, városi ta
nácsnok, majd meghívott művészek szórakoztatták a közönséget. A Repeta együttes koncertje
zárta a napot.

A látványtervek szerint így nézne ki a Páneurópai Piknik Emlékparkba tervezett látogatóközpont
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elképzelések szerint látogatóközpontot alakítanak ki a Páneurópai Piknik Emlékparkban. A tervezés már elkezdődött.
A soproni önkormányzat méltó
módon szeretne megemlékezni
az 1989-ben Sopronpusztánál
történt páneurópai piknik és ha

PLUZSIK TAMÁS

táráttörés harmincadik évfordulójáról. Ennek érdekéb en
már most elkezdődött a koncepció kialakítása, hogy min-

den készen legyen a 2019-ben
tartandó eseményre. A tervek
szerint az évfordulóra egy szezonálisan nyitva tartó, közös
ségi és kiállítótérrel rendelkező látogatóközpontot alakítanak ki a Páneurópai Piknik
Emlékparkban. Így az érdeklődők kulturált körülmények
között fogyaszthatnak el egy

kávét, s egyúttal részleteiben is
megismerhetik, milyen sorsfordító események történtek 1989.
augusztus 19-én. A mostani tervek szerint az új létesítményben egy információs szigetet és
egy emléktárgyakat bemutató
helyet is kialakítanak. A fedett,
de szabadtéri részben pedig
kiállításokat lehet rendezni.

Könyvtári nyitva tartás

Magyar–osztrák nyugdíjtanácsadó nap

A Széchenyi István Városi Könyvtár ismét a megszokott
évközi nyitva tartással várja a látogatókat. Hétfőnként
a könyvtár zárva tart, kedden 10–18 óráig, szerdán és csü
törtökön 10–16 óráig, pénteken 10–18 óráig, szombaton
10–13 óráig tart nyitva.
A Bánfalvi Fiókkönyvtár hétfőn, kedden és szerdán 9–13.30
és 14–17 óra között, pénteken 9–12 óráig várja az olvasó
kat, csütörtökön és szombaton zárva tart.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz
gatóság és osztrák partnere, a Pensi
onsversicherungsanstalt a nemzetközi
nyugdíjszakmai együttműködés kere
tében magyar–osztrák nyugdíjtanács
adó napot tart szeptember 19-én, ked
den 9–16 óra között Sopronban, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosí
tási Főosztály ügyfélszolgálatán (Kis Já
nos u. 4.). A rendezvényt azoknak ajánl
ják, akik Ausztriában és Magyarorszá
gon is dolgoztak, vállalkozóként, illetve
egyéb jogcím alapján szereztek/ sze
reznek osztrák és magyar nyugdíjjogo
sultságot. Az érdeklődők személyre szó

ló, ingyenes tájékoztatást is kaphatnak
a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vo
nulás feltételeiről, az ügyintézési teen
dőkről, illetve a folyamatban lévő nyug
díjügyről is.
A rendezvényre előzetes regisztráció
szükséges – telefonon: 1/270–8108 vagy
a konzultacio@onyf.hu e-mail címen.

Jó ütemben
Egyetlen roham még nem epilepszia építik az utakat
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Megújult körforgalom, újraaszfaltozott
utcák – javában tart
az 1,6 milliárd forint
összértékű útfelújítási
program Sopronban.

GYŐRI-VARGA NÓRA

Magatehetetlen, rángatózó ember, aki nem
szerezhet jogosítványt, nem szülhet gyermeket – ezek az epilepszia szót hallva sokunknak jutnak eszébe. Pedig a betegség ennél
árnyaltabb, sőt, akár vezetni is lehet mellette.

Dr. Hajas Árpád
Kísérheti rángógörcs vagy esz
méletvesztés, de az epilepszia
tünete lehet az is, hogy a be
teg elréved, másodpercekig
néz a semmibe, azaz enyhe ro
hamon esik át. – Az epilepszi
át az agy bizonyos területének kóros elektromos kisülése
okozza, tehát agyi működészavarról beszélünk – magyarázta dr. Hajas Árpád, a Sopro
ni Gyógyközpont neurológia–
stroke osztályának főorvosa.

– Fontos kiemelni, hogy epilepsziás rohama lehet egészséges
embernek is: egyetlen roham
vagy ájulás még nem egyenlő
az epilepszia betegséggel.
Ismétlődő rohamok esetén
a diagnózis felállításához általában úgynevezett EEG-vizsgálat
szükséges, mely során a páciens
fejére elektródákat helyeznek és
az agy elektromos tevékenységét rögzítik, kimutatva annak
normális vagy rendellenes viselkedését. – Amennyiben beigazolódik az epilepszia gyanúja, ritka
esetekben műtét a megoldás,
de a betegek mintegy kétharmadánál gyógyszeres kezelést
alkalmazunk: ugyan ezzel meggyógyítani nem tudjuk őket,
de az életüket rohammentessé
tehetjük – folytatta a főorvos.
– Jó hír, hogy a gyermekkorban
kialakuló epilepszia egy része
teljesen kinőhető, a gyógyszeres kezelés elhagyása pedig
felnőttkorban ötévnyi roham-

Az epilepszia betegség – szoros kontroll
és rohammentesség esetén – nem zárja ki,
hogy autót vezethessünk FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
mentesség után fokozatosan
megkísérelhető.
Dr. Hajas Árpád felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a közvélekedéssel ellentétben a betegség
nem zárja ki a gyermekszülést
és a gépkocsivezetést sem. Kisbabát epilepsziás nő is vállalhat,
szülhet természetes módon és
szoptathat is: az alkalmazott
gyógyszerek ma már kellően

Megérte a türelem a járműveze
tők részéről, ugyanis az elmúlt
héten elkészült a Balfi út – Híd
utca közötti körforgalom. A ke
reszteződést pedig már birtokukba is vették a közlekedők,
emellett szabadon autózhatunk
a Híd utcában és a Csóronfalvi
utcában is.
Városszerte több utcában
azonban még javában dolgoz-

nak az utak felújításán. Korlátozásokra lehet számítani a Jereván-lakótelepen, a Lövér körúton, valamint a Patak utcában.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a soproni önkormányzat hazai forrásból az elkövetkezendő másfél évben – több
ütemben – minden idők legnagyobb szabású útfejlesztését és
-felújítását valósítja meg a vá
rosban. Az 1,6 milliárd forint
összértékű program szinte az
egész városra kiterjed. Az első
ütemben a tömegközlekedés
által is terhelt, nagy forgalmat
lebonyolító gyűjtőutak újulnak
meg, s folyamatosan adják át az
elkészült útszakaszokat.

biztonságosak és nem károsítják a magzatot, de a fokozott
nőgyógyászati figyelem, valamint a tervezés elengedhetetlen. Ami a vezetést illeti, ha már
megszerzett jogosítvány mellett derül ki az epilepszia, úgy
az illető egy évig nem vezethet.
Szoros kontroll és rohammentesség esetén egy év elteltével
a beteg újra volán mögé ülhet.

HA GÖRCSROHAMOT LÁTUNK
Amennyiben görcsrohamnak vagyunk szemtanúi, a szakember szerint a legfontosabb, hogy a beteg fejét a sérüléstől
védjük (például egy párnával, kabáttal) – lefogni nem szabad, ahogy a szájába nyúlni, tárgyat beletenni sem!

Az átépített és megújult Híd utcai körforgalom
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Megrongálták a balfi
nemzeti emlékhelyet

Információink szerint a kormányzat 2 millió forintot biztosít az emlékhely
rendbehozására FOTÓ: HORVÁTH FERENC
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb értelmetlen vandál pusz
títás történt Sopronban. Au
gusztus 25-én érkezett a be
jelentés a rendőrségre, hogy
megrongálták a balfi nemzeti
emlékhelyet.

Az emlékmű az erőltetett me
netet szimbolizálja, hiszen Balfon és a környéken a második
világháborúban, 1944–45-ben
több mint kétezer zsidó áldozata
volt a fasizmusnak. Az ember
nagyságú márványlapokból
álló szoboregyüttest 2008-ban,

a meggyilkolt zsidó munkaszolgálatosok emlékére állították. Az
emlékmű Kutas László szobrászművész és Winkler Barna építész
tervei alapján készült.
A tettes(ek) három márványból készült szimbolikus alakot
döntöttek le és törtek darabokra.

Az emlékhely Szerb Antal emlékműként is ismert, hiszen itt halt
meg a magyar irodalom világirodalmi rangú képviselője. Halász
Gábor és Sárközi György író szintén a balfi dombok között lett
egy gyilkos eszme áldozata.
Lapunk érdeklődésére a me
gyei rendőr-főkapitányság ar
ról tájékoztatott, hogy a Soproni
Rendőrkapitányság rongál ás
bűnt ett gyanúja miatt foly
tat büntetőeljárást ismeretlen
elkövető(k) ellen. Bővebb tájé
koztatást – a nyomozás érdekeire való tekintettel – nem adtak.
A bűncselekmény augusztus
25-én lakossági bejelentést követően jutott a rendőrség tudomására. Ekkor azonnal megindították az eljárást.
A mostani balfi vandál rongálás egy újabb értelmetlen tett.
Ugyanolyan, mint volt a tómal
mi módszeres fakivágás vagy
a közelmúltban az Erzsébet-ker
ti játszótér megrongálása.

Sopron digitális aranykönyve
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hat évvel ezelőtt egy facebookoldal indításával kezdődött
a „Sopron anno projekt” története. Kótai Mónika célja az volt,
hogy régi fotókat publikáljon
a közösségi portálon. – Körülbelül másfél évvel a Facebook-oldal
indulása után Wallon-Hárs Viktorral hoztuk létre a weblapot,
ő felelős a működtetésért, a „külcsínért”, én pedig szerkesztem
a portált – mesélte Kótai Mónika.
– Olyan elektronikus tárhelyet
álmodtunk meg, ahol méltó
helyük lehet ezeknek az értékes fotóknak, dokumentumok-

nak. A képek mellé hamarosan
térképeket töltöttünk fel, majd
interaktív „anno és ma” összeállításokat készítettünk, bemutatjuk a soproni művészeket, helyet
kap az oldalon az irodalom.
A 6. évforduló jó apropó volt
arra, hogy a szerkesztő ismét újítson. Ezúttal az archívum menüpont alatt hoztak létre egy Neves
soproniak „fülecskét”. – A 2000ben kiadott aranykönyv, majd
a 2002-ben megjelent második
aranykönyv életrajzaiból válogattam – folytatta a Sopron anno
szerkesztője. – A kutatómunka
során kiderült, hogy Hárs József
elkészítette a tervezett harma-

dik aranykönyvet. Ennek a teljes anyaga 102 eddig sehol nem
publikált életrajz, ezeket szintén
megismerhetik a közeljövőben
olvasóink.
A szerkesztő most a 3 kötetből
összesen 15 életrajzot tett közzé,
olvashatunk például Pollák Mik
sa, Muhr Ottmár és Thirring
Gusztáv életéről, de a kevesek
által ismert Finck János egykori
polgármesterről is. Az életrajzok szerves részeivé váltak az
oldalnak, linkekkel és címkékkel, így például azok a helyek,
amelyek az egyes személyekhez
kapcsolódnak, egy kattintással
megtekinthetők.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Tájba simuló
modern templom

SOROZATUNKBAN SOPRON NEVES MŰEMLÉKEIT, ÉPÍTÉSZETI–SZOBRÁSZATI KINCSEIT MUTATJUK BE A SOPRONI MÚZEUM SEGÍTSÉGÉVEL.
A Katolikus Konvent már 1932-ben döntést hozott, hogy új templomokat és új plébániákat
kell létesíteni. Mélyreható viták folytak, hogy a megnövekedett város mely részén lenne
a legfontosabb az építkezés. Végül úgy döntöttek, hogy a városnak azt a részét választ
ják – a Kurucdombot –, ahol abban az időben a legtöbb szegény ember élt. A Körmendy
Nándor budapesti építész által tervezett Szent István-templom a középkori román stí
lust ötvözte a modern iskolával. Számos környékbeli város templomát hasonló felfogás
ban tervezte: Győrben a Szent Imre-templomot, Csornán a Jézus Szíve-templomot vagy
Komáromban a Jézus Szíve-templomot. A soproni Szent István-templomot 1943. szep
tember 8-án dr. báró Altorjai Apor Vilmos győri megyéspüspök szentelte fel ünnepélye
sen. A szokatlan formájú és elrendezésű templomot szemnek is kellemes módon ültették
a Kurucdomb aljára. Egyszer arra járva próbálják ki és keressék meg azokat a pontokat,
ahonnan a templom hátterét a Lövérek adja. Kellemes látványban lesz részük!
SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM – BOLODÁR ZOLTÁN, FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

– Nagy öröm volt számunkra,
hogy mind a két aranykönyv
felelős kiadója (Bugyi Sándor
és Jászberényi Klára), valamint
a szerkesztőik (ifj. dr. Sarkady
Sándor és az édesapja, Sarkady
Sándor) azonnal igent mondtak az ötletünkre – zárta Kótai
Mónika. – Fontosnak tartom
megemlíteni a szerzők nevét
is, akik az életrajzokat írták: Bő
sze Balázs, Hárs József, dr. Kovács József László, Kubinszky
Mihály, dr. ifj. Sarkady Sándor
és Sarkady Sándor.
A sopronanno.hu oldalon he
tente bővül majd a neves soproniakról szóló írások köre.

›

RÖVIDEN

2017. augusztus 30.

EZ LESZ…
13. Nemzetközi BuSho
Rövidfilmfesztivál
Augusztus 30. – szeptember 2.,
Búgócsiga Akusztik Garden
A rendezvényen az idei BuSho fesztivál teljes
versenyprogramját levetítik. A filmvetítések mellett
koncerteket is tartanak, majd a programot szombaton
zenés, táncos parti zárja.

Tematikus séták – Szakrális Sopron
Szeptember 1., péntek 16–18 óra, indulás
a Tourinform iroda elől (Liszt F. u. 1.)
A séta a soproni belváros és közvetlen környéke vallási
emlékeit látogatja végig, bepillantást nyújtva a város
múltjába, az emlékhelyek lenyűgöző sokaságába.

50 év 50 kép
Szeptember 1–22., GYIK Rendezvényház
Dr. Nagy Attila fotóművész jubileumi kiállítása
Megnyitó: szeptember 1. 18 óra

Görbehalmi bányásznap
Szeptember 2., szombat 15 óra,
Görbehalmi Bányászmúzeum

Demjén újra!
Szeptember 2. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház

Ingyenes garantált séták
– belvárosi séta
Szeptember 3., vasárnap 10.30–12.30,
indulás a Tűztorony elől
A belváros főbb nevezetességeit foglalja össze
a Fő térrel, a Tűztoronnyal, a belvárosi utcákkal
és a Várfal sétánnyal
További időpont: szeptember 6., szerda 15.30–17.30

V. Bohócnap
Szeptember 3. 15 óra, GYIK Rendezvényház

Koncertek a szabadban
Szeptember 3. 18 óra, Várisi Zenepavilon
Sopron Város Fúvószenekara lép fel

Véradások
Szeptember 4., hétfő 8–12 óra, területi vérellátó
(Győri út 15.)
További időpontok:
Szeptember 5., kedd 8–14 óra, területi vérellátó
Szeptember 5. 16–19 óra, Balf, művelődési ház
Szeptember 6., szerda 8–14 óra, területi vérellátó

Koraesti Hangversenybérlet
Szeptember 6., szerda 18 óra, Liszt-központ
Augsburger Domsingknaben, az Augsburgi Fiúkórus
egyházzenei műsora

Permetezik
a fákat
A Sopron Holding Zrt.
a héten augusztus 30-án
22 óra után végzi a közterületi vadgesztenyeés platánfák növényvédelmét, a vadgesztenye levélaknázó moly és
a csipkézőpoloska kártevők elleni permetezést.
(Eső esetén a permetezést augusztus 31-én és
szeptember 1-jén végzik.) A vegyszerek szabadforgalmúak, a méhekre és az emberekre
nem veszélyes. A szakemberek kérik a lakosságot, hogy a jelzett időszakban a vadgesztenyés
és platános utcákban ne
a fák alá parkoljanak.

Üzemszünet
Balfon
A Soproni Gyógyközpont
Balfi Gyógyfürdőkórháza úszómedencéje karbantartási munkák miatt
szeptember 4-ig nem
üzemel. Az üzemszünet
alatt a gyógymedence,
a kádfürdő és a wellness
részleg szolgáltatásait változatlanul igénybe
vehetik a fürdővendégek.

SZEPTEMBER 30.
SZOMBAT 20.00
VILÁGPREMIER A
FERTŐRÁKOSI
BARLANGSZÍNHÁZBAN!

STANLEY JORDAN

The Thunder Tour

DÖRNYEI GÁBOR | CHRISTIAN GALVEZ | HORVÁTH KORNÉL

Jegyek válthatók a Pro Kultúra Jegyirodájában
(9400, Sopron, Liszt F. u. 1.),
a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház jegypénztárában
(9421, Fertőrákos, Fő u. 1.)
és online: www.barlangszinhaz.hu

2017. augusztus 30.
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Szeptember 7–9-ig rendezik meg az innoLignum szakvásárt

Fában otthon vagyunk!

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari
Szakvásár és Rendezvénysorozat idén szeptember 7. és 9. között várja a szakmai és érdeklődő látogatókat a Novomatic-arénában.
A szervező Sopron Holding Zrt.
idén sem csak az erdőgazdálkodás és a faipar képviselőit várja
a mustrára, hiszen szombat estig
számos közönségprogramot is
kínálnak, mindemellett a kiállítás megtekintése ingyenes.

›

A rendezvényen az Állami
Erdőgazdaságoknak köszönhe
tően megismerkedhetünk Ma
gyarország vadfajaival, kirándulóhelyeivel, kóstolhatunk erdei
termékeket, de az erdészek munkájába is betekintést nyerhetünk.

Míg csütörtökön főként a szak
 a áll a középpontban, a hétvém
gére megszaporodnak a közönségprogramok. Lesz játszóház,
a már hagyományos faesztergályos-bemutató, drótkötélpályán
csúszhatnak a vállalkozó kedvűek a kiállítás fölött, a szabadtéren pedig szebbnél szebb szobrok készülnek majd fából, méghozzá láncfűrész segítségével.
Hazánk legjobb sportfavágói közül is többen ott lesznek
a Novomatic-arénánál, hiszen
lesz STIHL Timbersports favágó-

bemutató, valamint ismét ve
terán láncfűrészekkel várják az
érdeklődőket. Sőt, ezúttal har
vester- (fakitermelő-) szimulátor-versenyt is rendeznek.
A rendezvény szakmaiságának köszönhetően megismerkedhetünk a legújabb gépészeti
technológiákkal, fakitermelő és
aprítógépekkel.
Ahogy az elmúlt időszakban,
úgy idén sem hiányozhatnak a vi
lág élmezőnyébe tartozó márkák.
Számos gyártó is képviselteti
magát a három nap alatt: képet
kapnak a kilátogatók az erdeink
sokszínűségéről, a fa feldolgozásáról, valamint a nagy- és kisgépek, szerszámok és terepjárók
mellett a tüzeléstechnika, a megújuló energiaforrások is helyet
kapnak az arénában.
A szakmában dolgozók számára azért is érdemes kilátogatni
a kiállításra, mert folyamatosan
beadhatók az erdészeti géptámogatás pályázatai. A Vidékfejlesztési Program forrásainak minél
jobb kihasználása érdekében
pedig szakemberek adnak tanácsokat az érdeklődőknek.
Az innoLignum részeként
több szakmai konferencia, előadás és bemutató is várja a szakmai látogatókat szeptember 7.
és 9. között.
További információk
www.innolignumsopron.hu

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Kilátogat az innoLignum kiállításra?
ELEK SÁNDOR:
Géplakatkosként a faiparban dolgoztam, így korábban is többször voltam
a bemutatón. Hobbi szinten
érdekelnek is a kiállításon
látható eszközök, gépek.

ROSTA ZOLTÁN:
Ismerem az innoLignumot,
igaz, három évvel ezelőtt
látogattam ki utoljára. Teljesen más szakmában dolgozom, így ritkán jutok el
a kiállításra.

PLANICSEK SZONJA:
A párommal a korábbi évek
ben már voltam kint, aztán ha nagyobbak lesznek
a gyerekek, ismét kilátogatunk, amikor már évezik is
majd a látottakat.

NÉMETH OTTÓNÉ:
Lehetséges, hogy a családdal kilátogatunk a faipari vásárra. Személy szerint engem érdekelnek a fából faragott tárgyak. Akár még
vásárolhatunk is.

Tisztelgés a hősök előtt
A soproni magyar királyi 18.
honvéd emlékműnél emlékeztek meg az ojtozi csata
100. évfordulójáról az elmúlt
héten. Az eseményen részt vett
dr. Fodor Tamás polgármester,
több önkormányzati képviselő,
valamint a helyi civil szervezetek képviselői. Ahogy arról
lapunkban többször is beszámoltunk, a Keleti-Kárpátokban
fekvő Ojtozi-szorosban a Monarchia két lovashadosztálya, egy
német és két magyar gyaloghadosztály, köztük a soproni katonák hősies helytállással védték
a hazát. Az ütközet helyszínéhez
közel, az erdélyi Bereck községben a jubileumra elékezve a közelmúltban rendeztek kétnapos
eseménysorozatot. (Erről a Soproni Téma legutóbbi lapszámában tudósítottunk).

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Soproni Tagozata körében Hegedűs
Elemér beszélt az ojtozi csatáról FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Firtl Mátyás, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője az Oj
tozi fasoron tartott beszédében
felidézte: „Tőlünk ezer kilométerre jó volt megtapasztalni,
hogy még él és erőt ad a 18-as

királyi gyalogezred soproni ka
tonáinak hősiessége. A honvédek hazaszeretete jelölte ki az
önbecsülés és a megmaradás
útját.”. A képviselő után Bereck
község polgármestere, Dimény

Zoltán méltatta Sopron és
a településük között meglévő
együttműködést.
Hegedüs Elemér nyugalmazott alezredes múltidéző szavai
után tartották meg a koszorúzást.

Növekedés
Horváth Ferenc jegyzete
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése szerint júniusban tovább
gyorsult az átlagkeresetek növekedése, ugyanis az
említett hónapban 14,4 százalékkal volt magasabb,
mint egy éve.
Amikor ilyen számokról olvasunk, talán kevésbé gondoljuk át, hogy minek is köszönhető a növekedés
– vagy rosszabb esetben a csökkenés. Szerencsére
az utóbbiról szó sincs, mert a tények azt bizonyítják,
hogy a reálkeresetek már több mint négy éve folyamatosan emelkednek.
„A gazdaságban
A keresetek növekedéa magyar szürkeállo
se az elemzők szerint
mánynak és a kuta
az adócsökkentésektásfejlesztésnek egyre nek, a gazdasági növenagyobb szerepe
kedésnek, a minimálbér
és a szakmunkás minivan, és lesz még
málbér emelésének,
inkább a jövőben.”
valamint a különböző
ágazatokban végrehajtott béremeléseknek köszönhető. A múlt héten egy külföldi gyógyszer-laboratórium átadásán (is) elhangzott – a többi között – a külgazdasági és külügyminiszter szájából: Magyarország
célja, hogy versenyképességünk ne az olcsó munkaerőre épüljön, hanem a hozzáadott értékekre. Leegyszerűsítve, a gazdaságban a magyar szürkeállománynak és a kutatásfejlesztésnek egyre nagyobb
szerepe van, és lesz még inkább a jövőben. Visszatérve a keresetek növekedéséhez: ez teszi lehetővé,
hogy többet költsünk, fogyasszunk, így is érezhetően segítve a magyar gazdaság növekedését.
A gazdaságban végbemenő pozitív folyamatok, s az
ezt tükröző számok meggyőzően bizonyítják, hogy
– minden ellenkező híreszteléssel ellentétben – igenis jó úton járunk. Ez így lesz a következő évben is, ami
újabb adócsökkentést jelent, ugyanakkor garantálja
a bérek további emelkedését is. Persze ki ne szeretné, ha hónapról hónapra több bankó lapulna a zsebében, és nem lenne olyan nagy a különbség a fejlettebb európai országok és Magyarország bérszínvonala között. De látni kell, hogy a gazdaság által
megengedett béremeléseken túli keresetnövekedés újból lejtmenetbe állítaná az országot. Volt már
erre példa, emlékezzünk csak a fedezet nélküli béremelésekre, amelyeket kölcsönből finanszíroztak,
s amit még most is nyögünk. Lenne más út is, például az adóemelés, de az negatívan hatna a gazdaságra, amelynek teljesítménye csökkenne, s hamarosan ott tartanánk, ahonnan elindultunk. Ez pedig
nem lehet senkinek sem az érdeke, még azoknak
sem, akik olcsó politikai haszonszerzést remélnek
felelőtlen kijelentéseiktől.
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Fertő–Hanság Nemzeti Park: északi fajok is akadnak a varsákban

Madarakat gyűrűznek

A gyűrűzés során megmérik a madár tömegét, és feljegyzik a szárnyak alatt
raktározott zsír mennyiségét is – mutatja Pellinger Attila zoológus
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Fertő-menti szikeseken október végéig tart a madárgyűrűzés, ezalatt várhatóan több mint
ezer madarat jelölnek meg a nemzeti park szakemberei. A gyűrűzéssel nyomon követhető a madarak vonulása.
Sárszalonkák, réti cankók, billegető cankók sétálnak bele azokba
a varsákba, melyeket a Fertő–
Hanság Nemzeti Park szakemberei helyeztek el a mekszikó
pusztai szikeseken. Az így elfo-

gott madarak azonosító gyűrűt
„kapnak” a lábukra, majd visszakerülnek a természetbe. – A gyűrűzés célja, hogy információkat
nyerjünk a madarak vonulásáról
– mondta el a Soproni Témának

Pellinger Attila zoológus. – 1899ben egy dán középiskolai tanár
kezdett el madarakat gyűrűzni,
ami aztán egyre elterjedtebbé
vált. Magyarország – Dánia és
Németország után – harmadikként kapcsolódott be a vonulás
kutatásába. A madarakról korábban nem tudták, hogy hova tűnnek az év bizonyos időszakaiban.
A különféle hiedelmeket aztán
a gyűrűzések megfigyelései oszlatták el. A gólyákról például így
derült ki, hogy egészen Dél-Afrikáig eljutnak. Ahogy fejlődtek
a befogási technikák, úgy került

Pályázati
felhívás
Sopron Megyei Jogú Város
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára
sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében a
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii.31.) önkormányzati rendelete
szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2017/2018. tanévre vonatkozóan
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.
az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére
havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail-cím,
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.
az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

egyre több gyűrű a madarakra,
és a módszerek is kifinomultabbak lettek.
A varsákban akadnak hazánkban különlegességnek számító,
a messzi északról érkező fajok
egyedei is, mint például a sarki
partfutók. Ezek nagyon nagy
távokat tesznek meg. Megesett,
hogy a nemzeti park szakemberei által megjelölt sarki partfutót alig egy héttel később a brit
szigeteken azonosították. Ma
a madárvonulás kutatásának
a gyűrűk alkalmazása csak az
egyik lehetséges alternatívája.
Egy másik, rohamosan fejlődő
eszköz a madár testére rögzített
műholdas nyomkövető, mely
a mobilkommunikáció segítségével időről időre elküldi az
egyed pillanatnyi tartózkodási
helyének pontos koordinátáit.
A gyűrűzés során megmérik
a madár tömegét, és feljegyzik
a szárnyak alatt raktározott zsír
mennyiségét. A nemzeti park
szakemberei és önkéntes segítőik
30 varsával dolgoznak. Október
végéig több mint ezer madarat
jelölnek meg, egyeseket színes
gyűrűvel, amit később távcsővel is lehet azonosítani. Október végére a legtöbb faj elvonul
a telelőhelyére. – Néha sikerül
azonosítani a nálunk korábban
jelölt madarakat a területen – tet
te hozzá Pellinger Attila. – Ezzel
információt kapunk arról, hogy
meddig tartózkodnak itt az egyes
fajok, mikor indul egy újabb
vonulási hullám.

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, műszaki, ill. jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy közgazdasági,
közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség.

Munkakör fő tartalma:

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.
a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 20.,
azokról sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2017. október 30-ig dönt.
Dr. Fodor Tamás polgármester,
az előkészítő bizottság elnöke
Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu

Az idei fajismereti orchideatúrán négy ugyancsak különböző
orchidea- (kosbor-) fajt láthattunk virágzásban. Ezeket összehasonlítva a laikus joggal kérdezheti: mi kapcsolja össze ezeket
egy családba. A válasz: a talajbeli
szervek (gumók, gyöktörzsek) és
a virágzat azonossága.

sopron Megyei Jogú város Polgármesteri hivatala pályázatot hirdet

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

Sorozatunkban a la
kóhelyünk közvetlen közelében élő
növények és állatok megismeréséhez,
védelméhez szeretnénk hozzájárulni.

A fehér madársisak csupasz
szára 15–60 centiméter magas
2–3 pikkelylevéllel és 2–5 lomblevéllel, amelyek közül az alsók
rövidek, tojásdadok, a felsők 4–7
centiméter hosszúak, elliptiku
sak, ferdén, illetve vízszintesen
elállók, felfelé egyre kisebbek.
Laza szerkezetű virágzata három–
húsz virágból áll, amelyek fehéres krémszínűek; a külső lepellevelek lándzsa alakúak, mézajkuk
10–15 milliméter hosszú. Májustól július végéig virágzik. Védett!
Megemlítjük még, hogy „testvére”, a piros madársisak ugyancsak él a Szárhalmi-erdőben.
Erdők árnyékos, félárnyékos
helyén fordul elő, útszéleken,
gyakran a fenyők alatt.

Pályázat

előnyt jelent:

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

BOLLA MARIANNA

Sopron Megyei Jogú Város

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

Fehér
madársisak

• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
• adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és
építményadó, valamint helyi iparűzési adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján;
• végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók
tekintetében, a kintlévőségek megfelelő kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó
köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) vonatkozásában
döntés-előkészítés.

a pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

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

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali
telefonszámon.

a jelentkezéseket 2017. szeptember 15-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: „adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”.

a pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat
eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

2017. augusztus 30.

Kultúra, művészetek
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Stanley Jordant jövőre Richard Bona követi a barlangszínházban

Zenés évad sztárparádéval
PLUZSIK TAMÁS

Nekünk
„mindEgy”
Hauszner Sándor, a Soproni Fotóklub doyenje,
Újságolvasó című képe előtt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

A 111 éves Soproni Fotóklub 23
mai és 10 egykori tagjának, köztük Diebold Károly és Csík Fe
renc alkotásaiból 111 képet állítottak ki a Festőteremben.
– A 111 éves fotóklub alkotói
megszállottak és alázatosak – fo
galmazott a megnyitón Pataki
András színházi rendező. – Már
jó fél évtizede tapasztalom ezt,
amikor láttam és látom, hogy
milyen gonddal járják körbe
a szívügyüknek választott színházi alkotói folyamatot, s tartanak tükröt a társul választott
színházművészetnek, hogy aztán
megmutassák a színházban létrejött kiállításaikon különleges
látásmódjuk dokumentumait

a közönségnek. Mert a fotós egyúttal dokumentátor is! Nemcsak
alkotja, hanem le is képezi a va
lóságot. Ahogy a fotó paradox
módon a megörökített pillanat
művészete, úgy a színház még
illékonyabb: az „itt és most” megfoghatatlannak tetsző varázsával hat. S ha nincs kép, az utókor
számára nem marad más, csak
a tűnt varázs. A fotó és a fotós
által válik megbízhatóan visszaidézhetővé a múlt, rajtuk keresztül lesz megtartó erővé nagyanyáink, dédanyáink, ük- és szépapáink emlékezete – tette hozzá
a Pro Kultúra Sopron igazgatója.
Az alkotásokat szeptember
10-ig tekinthetik meg a látogatók a Festőteremben, naponta
10 és 18 óra között.

Zenés évaddal, igazi sztárparádéval, műfaji
és stílusbeli sokszínűséggel várják ebben
az évadban a közönséget a Petőfi Színházban – hangzott el a társulati ülésen.
A határokon átnyúló együttműködés eddig is jellemezte a soproni színházat, ez a következő
évadban is folytatódik. A Komáromi Jókai Színházzal közösen állítja színpadra a teátrum
októberben Moliere: A fösvény
című darabjából átírt Zsugori
című zenés komédiát, melynek zeneszerzője Szarka Gyula.
A Zentai Magyar Kamaraszínházzal és a budapesti Nemzeti
Színházzal lesz közös produkció
Ibsen: Ha mi holtak feltámadunk
című drámája, melynek főszerepét a színház egykori direktora, a Kossuth-díjas Szilágyi

Tibor alakítja, a rendező Pataki
András. Egy ősbemutató is szerepel a jövő évi programban: az
Ármány és szerelem című (rock)
zenés játékot Demjén Ferenc,
Papp Gyula, Sárdy Barbara neve
fémjelzi, The Blues Brothers címmel pedig Feke Pál és Serbán
Attila ad majd elő egy musicalshowt. Az évad első bemutatója
október 7-én lesz, a Pesti Magyar
Színházzal koprodukcióban állítják színpadra a Hyppolit, a lakáj
című zenés vígjátékot. A darabot
Eperjes Károly rendezi, a főszereplőt Reviczky Gábor alakítja
– mondta el a társulati ülésen

Pataki András, a Soproni Petőfi
Színház igazgató–főrendezője,
a Pro Kultúra igazgatója.
A Sopron Balett is új produkciókkal készül, a Mozart szelet
című táncjátékot láthatják majd
a balett kedvelői. A középiskolás
bérletben szerepel John Osborne:
Dühöngő ifjúság című színpadi
játéka Eperjes Károly főszereplésével, a darabban közreműködnek a Kaposvári Egyetem művészeti karának hallgatói.
Az évadnyitó társulati ülésen jelentette be Pataki András,
hogy szeptember 20–24. között
Progress Sopron 2017 címmel
nemzetközi alternatív–amatőr
színházi fesztivált rendeznek
Sopronban, melyen a hazaiak
mellett szerbiai magyar, Srí Lanka-i, olasz, német és lengyel színjátszókat is láthatunk majd.
A Pro Kultúra vezetése a közelmúltban Budapesten tartott

sajtótájékoztatót a fertőrákosi
barlangszínház, valamint az ün
nepi hetek tervezett programjairól. Ismertették a jövő nyári
SopronDRUM fesztivál programját, amelynek keretében Richard
Bona is színpadra lép. Addig sem
maradnak sztárfellépők nélkül
a barlangszínház nézői. Szeptember 30-án Stanley Jordan, a nemzetközi dzsesszélet sztárgitárosa
koncertezik a barlangban. Először
játszik együtt a műfaj egyik legnagyobb basszusgitáros csillagával, a virtuóz chilei Christian
Galvezzel és két magyar zenészlegendával, Horváth Kornél ütőssel, valamint Dörnyei Gábor
dobossal. Stanley Jordan kimondottan a barlangszínház miatt
vállalta a mostani közös fellépést. A négy zenész még soha
nem muzsikált együtt ilyen formációban, ezért világpremiernek
számít a közös fellépésük.

Jubileumi tárlat
A 120 éves Soproni Képzőművészeti Társaság jubileumi
kiállítása nyílik meg szeptember 2-án, szombaton 16 órai
kezdettel a Liszt-központ Munkácsy-termében. A tárlat
szeptember 24-ig, naponta 10–18 óra között látogatható.
Mint azt Keresztény Richárdtól, a társaság elnökétől lapunk
megtudta, a kiállításon 36 alkotótársuk műveit mutatják be.
A tárlat zsűri által beválogatott anyaga változatos: láthatók
lesznek például olajfestmények, grafikák, fotók is.

Stanley Jordan muzsikája alkalmas arra, hogy közel
vigye az emberekhez a dzsesszt – ezt mondta
Kollmann Gábor, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke

Bábafánk a fesztiválon

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1992
Óvodai és iskolai hírek
a tanév kezdetén
A SOTEX szeptembertől bezárja
óvodáját, így a városban az
utolsó üzemi óvoda is megszű
nik. A gyermekeket a tizenhét
önkormányzati óvoda fogadja
be. Várhatóan megnyílik a Lö
vérekben a Szent Margit-plé
bánia harminc gyermek befo
gadására alkalmas óvodája.
A Kőszegi úti óvodában a hal
mozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelésére szol
gáló új óvodai csoport indul.
Az általános iskolák első évfo
lyamára 583 gyermeket írattak
be, közülük 99-en a két egyházi
iskola valamelyikét választot
ták. Továbbra is működnek
a tagozatok (ének–zene, mate
matika, testnevelés), és a nap
közis csoportok száma is válto
zatlan. A Hunyadi János Általá
nos Iskolában a tavaly sikerrel
indított „TÉT” mellett Freinetosztályokat is indítanak. A már
ismert gimnáziumok mellett
egy osztállyal megkezdi műkö
dését az Eötvös József Gim
názium és Szakközépiskola.
A Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium és a Szent Orsolya
rend nyolcosztályos gimnáziu
mot indít. Új szak indul a 403.
szakmunkásképzőben faipari

tagozaton és a Fáy közgazda
sági szakközépiskolában pénz
ügyi tagozaton. Új rendszerű,
úgynevezett IPOSZ osztály in
dul a Vas- és Villamosipari
Szakközépiskolában: korsze
rűbben képeznek kereskedő
ket és kertészeket az új tanév
ben. A Gép- és Gyorsíró Szakis
kola új helyén, a Petőfi Sándor
Általános Iskola mellett indítja
első évfolyamát. A tervek szerint
speciális szakiskolát létesítenek
azon hatvan gyermek számára,
akik nem jutottak be közép
fokú oktatási intézménybe.
(Soproni Hírlap)

1967
A SFAC nyerte a Fertő
tó Ezüst Vitorlás
flottaversenyét
Ötnapos vetélkedésen dőlt el
a Fertő tó Ezüst Vitorlás flot
taversenye, melynek öt futa
mát nem a legkedvezőbb szél
járás mellett bonyolították le.
A népes mezőny M-Jolle és Kalóz
hajóosztályokban vetélkedett.
Az Ezüst Vitorlás serleg ez évi
védője a SFAC vitorlás szak
osztálya lett, melyet immá
ron második alkalommal szer
zett meg. Az összesített pont
versenyben: 1. SFAC (Galavits
János, Vass Ferenc, Hollndonner
József, Hollndonner Sándor,

Horváth Kornél szerint hatalmas megtiszteltetés
Stanley Jordan produkciójában fellépni

Hollndonner Viktor, Artner
János, Lakihegyi Béla, Török
Gábor, Szabó Jenő, Hajek János,
Posch Károly és Doborján Péter).
2. Soproni Erdész SE (Neuwirth
Ágota, Manninger Edit, Laka
tos József, Holló Lajos, Mannin
ger Péter). 3. Soproni Textiles
(Bettelheim Vilmos, Lendvai Fri
gyes, Czákler Jenő, Horváth Ist
ván, Kis Leizer Ernő, Lichtl János,
Bán Csaba, Horváth Árpád). 4.
Autógyári Vasas SK (Lackner
András, Magyarász József, Rét
falvi Lajos, ifj. Gősi Nándor,
Schekulin Gyula, Oláh Imre).

1917
Kötelező a műfog
A hadvezetőség megengedte,
hogy a foghiányosságban
szenvedő katonák a kincstár
költségére rendbe hozathas
sák a fogaikat. Ez az intézke
dés, mint az Őrszem című lap
jelenti, csak olyan egyénekre
vonatkozik, akinek ettől szolgá
latra való alkalmassága vagy
a rendes tápláltsága függ. Ezt
követően azonban szolgálati
vétséget követ el az a katona,
aki a műfogat nem viseli, mert
ezzel nemcsak egészsége, de
a hadsereg érdekei ellen is vét.
(Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Krammerhofer Szilvia, Osváth Ádám és Erdeiné
Kuslics Katalin az Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztiválon FOTÓ: BALLA BARNA
BERTHA ÁGNES

A IV. Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztiválon Zsidek László, az Íz
vadász különdíjával gazdagodott a Storno-konyha.
Pikáns fűszeres lencseleves, in
diai tyúk (pulyka) combja tölt
ve téjfeles káposztával, nyúlpecsenye fekete lével és bábafánk
– ezzel a menüsorral remekelt
az Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztiválon úri konyha kategó

riában a Soproni Múzeum
munkatársaiból alakult Stornokonyha. Erdeiné Kuslics Katalin,
Krammerhofer Szilvia és Osváth
Ádám – akiket a blogbejegyzések
közlésében kiegészít Kiss Me
linda – ezen a fesztiválon kivételesen nem a Storno család szakácskönyveiből alkottak, hanem
Misztótfalusi Kis Miklós 1698as kiadású magyar nyelvű szakácskönyve alapján állították
össze a menüt.

– A Storno-konyha csapatá
ban igyekszünk a Storno-sza
kácsk önyvek receptjeit „át
gyúrni”, 21. századira formálni
– tudtuk meg Erdeiné Kuslics
Katalintól. – Figyelünk arra,
hogy az alapanyagok, fűszerezés
tekintetében minél korhűbbek
legyünk, de néhány étellel már
nem szívesen dolgoznánk, ilyen
például a disznófej vagy -agy.
A fűszerek ismerősek, csak a felhasználási módjuk különbözik:
a barokk időkben megszokott
volt, hogy a húsokhoz fahéjat,
szegfűszeget vagy szerecsendiót
adtak, az édes tésztákba pedig
borsot. Ilyenkor igyekszünk az
arányokra figyelni, hogy a mai
szájíznek is megfeleljen az elkészült étel.
Nehezíti a több száz éves re
ceptek alkalmazását, hogy a mér
tékegységek jelölése csak a 19.
század végétől vált megszokottá,
így a csapatnak többszöri próbálkozással kell kitapasztalni
a megf elelő mennyiségeket.
Legutóbb például azzal „kísérleteztek”, hogy mennyi vajban
kell kisütni a bábafánkot.
– Nehézséget okoz az is, hogy
a korabeli receptek úgy szólnak, hogy főzzük–süssük szabad tűzön – tette hozzá Erdeiné
Kuslics Katalin. – Amikor a blogra
készítjük az ételeket, természetesen használjuk a modern konyha
vívmányait, a sütőt és a mixert,
habverőt is. A fesztiválon pedig
két kerek grillen dolgozunk.
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15. alkalommal szervezték meg a Liszt Ferenc-kerékpártúrát

Hétszázhuszan drótszamáron
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az idei
évben
is népszerű volt
a hagyományos
Liszt Ferenc-kerékpártúra, melyet az
elmúlt vasárnap tartottak meg több mint
720 résztvevővel.
Az idei Liszt Ferenc-kerékpártú
rán 723 kerékpáros, három futó
és két görkorcsolyázó tette meg
a Harka és Liszt Ferenc szülőfaluja, Doborján (Raiding) között
kijelölt 25 kilométeres távot.
Az idősödő zeneszerző maga is
megtette ezt az utat hintón, sőt,
Harkán meg is állt és meghallgatta a Concordia Férfikórus előadását. Harkáról tizenötödször
szerveztek kerékpártúrát ennek
emlékére, és ez volt a 14. alka-

A 25 kilométeres kerékpártúra Harkáról indult Doborjánba, Liszt Ferenc szülőfalujába FOTÓ: NÉMETH PÉTER
lom, hogy Liszt Ferenc nevét
viseli a tömegsportrendezvény.
– Kiváló hangulatban tekerhettük végig a távot, gyönyö
rű időnk volt az idén – mondta
el Papp Attila szervező. – A leg

fiatalabb résztvevőnk egy egyéves gyermek volt, a legidősebb
pedig egy hetvenöt éves hölgy.
Ezúton is köszönöm a részt
vevőknek, hogy velünk tartottak, külön köszönet azért,

hogy fegyelmezetten tekerték
végig a távot!
A kerékpártúra résztvevői
között ez alkalommal is több
nyereményt sorsoltak ki. Kilenc
bicikli és egy utazás jelentette

a legértékesebb díjakat. Firtl Má
tyás, Sopron és térsége ország
gyűlési képviselője is felajánlott egy kerékpárt, amelyet Tóth
Éva önkormányzati képviselő
adott át.

Éremeső a regionális íjászbajnokságon
Sitkén rendezték meg a nyugatdunántúli regionális íjászbajnokság 3D harmadik fordulóját.
A hazai rendezésű ágfalvi és a téti
verseny után a soproni íjászok
itt is számos érmet zsebeltek be.
A négy fordulóból álló bajnokság utolsó előtti versenyén a Soproni Lövér Íjász Egyesület népes

csapata ragadott íjat Király Gábor
edző vezetésével. Szilágyi Imre
felnőtt longbow kategóriában 3.
helyezett lett, Lovász Béla felnőtt
csigás íj vadászirányzékkal kategóriában szintén bronzéremmel
gazdagodott. A felnőtt csigás íj
állítható irányzékkal kategóriában kettős soproni győzelem

született: Király Gábor 1., Balogh
Csaba 2. helyet szerzett.
Mikó Péter kadett vadászref
lexíj kategóriában az 1. helyen
végzett. A mini vadászreflexíj
kategóriában szintén kettős
soproni győzelemnek örülhettek: 1. lett Jáger Dániel, 2. Magyar
Balázs. Gyerek csigás íj állítható

Sopron Megyei Jogú Város

Pályázat
sopron Megyei Jogú város Polgármesteri hivatala
pályázatot hirdet

irányzékkal kategóriában Balogh
Csaba István aranyérmet nyert.
Horváth Bálint Gergely gyermek
vadászreflexíj kategóriában a do
bogó 3. fokára állhatott.
A sitkei versenyen a Soproni
Rendészeti Sportegyesület tagjai is szép sikereket értek el – ők
mindannyian „ősmagyar” íj kate-

góriában versenyeztek. Felnőtt
korosztályban Kovács Zsolt 1.,
Ték Róbert 3. helyezett lett, veterán férfi korosztályban Barasits
György bronzérmet érdemelt ki.
A nyugat-dunántúli regioná
lis íjászbajnokság 3D negyedik
fordulóját szeptember 3-án Za
laegerszegen rendezik.

2017. augusztus 30.

Futók
csillag
fényben
Több mint 400-an neveztek
a második soproni éjszakai
futásra. A sporteseményt
szeptember 2-án rendezi
meg a Paddy Sportegyesü
let. A céljuk, hogy az egész
séges, aktív életmódot, va
lamint a futást népszerű
sítsék. Négy távon mérik
össze az erejüket a sporto
lók: 3,5, 7, 14, valamint 21
kilométeren (félmaraton).
Utóbbi távon az elmúlt
években nem rendeztek
városi futást Sopronban,
ezért is vették be a prog
ramba a szervezők.
A verseny rajtja és befutó
ja az Erzsébet-kertben lesz
szombaton este fél 9-től,
a futók a Béke, Felsőbü
ki, Csengery utcán, majd
a Deák téren, Várkerületen,
az Újteleki és Frankenburg
úton haladnak végig. A ke
reszteződésekben rend
őrök, polgárőrök irányítják
majd a forgalmat, ezért ké
rik, hogy a közlekedők le
gyenek a megszokottnál is
figyelmesebbek. Az éjsza
kai futás körülbelül fél 12ig tart. A távokat teljesítők
érmet kapnak, a kategóri
ák legjobbjait pedig értékes
nyereményekkel is jutal
mazzák. A rajt előtt (19 órá
tól) a Present Day nevű sop
roni együttes várja a zene
pavilonnál az érkezőket egy
egyórás koncerttel. A ren
dezvényt a soproni önkor
mányzat is támogatja.

Kiváló szezont
zártak a vitorlások

ÖNKORMáNyzati RefeReNsi
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Jogász vagy közszolgálati felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség.

előnyt jelent:

Domonkos Szilárd, a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség elnöke szerint egyre
komolyabb a presztízse a Fertő tónak a hazai vitorláséletben

• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

a munkakör fő tartalma:

• A külterületi ingatlanok adásvételéről és haszonbérletéről szóló szerződések hirdetményi úton történő
közlésével kapcsolatos feladatok ellátása.
• Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, településrészi önkormányzatai, valamint Sopron
Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai munkájának segítése, az ülések előkészítésében,
lebonyolításában, a döntések feldolgozásában való közreműködés.

a pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Szekendyné Unger Éva önkormányzati csoportvezetőtől a 99/515–115-ös hivatali
telefonszámon.

a jelentkezéseket 2017. szeptember 15-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 „Önkormányzati referens”

a pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók
személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül
értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeljük.
az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sikeres futamok, sűrű verseny
naptár és a helyi vitorlázók sikerei – így jellemezhető az idei
Fertő tavi vitorlásszezon. A Fertő
Tavi Vitorlás Szövetség elnöke,
Domonkos Szilárd szerint a tó
presztízse egyre inkább emelkedik a honi vitorláséletben.
A szövetség elnöke szerint szerencsés évadot tudhatnak maguk
mögött, hiszen a versenyeken
remek időjárás várta a résztvevőket. Az évadnyitó Bettelheim Vilmos verseny, a Magyar Vitorlás
Szövetséggel karöltve rendezett
Go boating nap, a sárkányhajófesztivál és az Eszterházy Regatta,
valamint a Fertő bajnokság is ki
válóan sikerült. Az évad két legjelentősebb megmérettetése a De-

cathlon Kupa optimist ranglista
verseny, valamint a Zeppelin
Kupa – kalóz magyar bajnokság
volt. Előbbiben a legnépszerűbb
hajóosztály, az optimist 97 fiatal versenyzője látogatott a Fertő
tóhoz. A kalóz magyar bajnokság
esetében pedig a szövetség örült
annak, hogy ez a tradicionális
hajóosztály a Fertőt választotta
a bajnoksága helyszínéül.
– Sűrű volt a versenynaptár,
de büszkék vagyunk arra, hogy
a Fertő tó presztízse folyamatosan nő a honi vitorlázók között,
és egyre több osztályszövetség
bízza ránk rangos versenyeit
– mondta el Domonkos Szilárd.
– Ehhez természetesen sikeres
versenyek, eredményes helyi

›
Sportnap
Szeptember 2., szombat 10 óra,
városi stadion – Novomatic-aréna
Családi sportágválasztó nap

versenyzők és sok önkéntes odaadó munkája szükséges, de úgy
érzem, jó úton járunk.
Az elnök szerint az is fontos,
hogy a helyi versenyzők is jól szerepeljenek a fertői versenyeken.
– A legkisebbek, az optimist
hajóosztály versenyzői töltik
a legtöbb időt a vízen – tette hoz
zá Domonkos Szilárd. – Jelenleg
14 versenyzőnk van, akik két edző
irányításával versenyeznek, edzenek. A csapat legjobbjai külföldi
versenyeken, edzőtáborokon
bekapcsolódnak a nemzetközi
optimist életbe is. Finndingiben
egyik versenyzőnk indul a balatonföldvári vb-n, kalóz hajóosztályban pedig idén az ob-n dobogós lett egy fertői páros.

LELÁTÓ
Kispályás labdarúgás
Szeptember 4., 6., 8., hétfő, szerda, péntek 18.15
Halász Miklós sporttelep/ tóparti sporttelep
Városi kispályás labdarúgó-bajnokság

2017. augusztus 30.
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Utolsó előtti helyen: Hat forduló, egy rúgott gól

Hétvégi vasutas kudarc
PÁDER VILMOS

Dominik,
a breaktáncos
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A 15 éves soproni Karvaly Dominik célja,
hogy breaktánc kategóriában részt vegyen
a Buenos Aires-i
ifjúsági olimpián.
Megsokszorozott erővel edz Karvaly Dominik: a breaktáncos
nagy lehetőség előtt áll. Nemrég sikeresen szerepelt a magyarországi válogatón, öt társával
együtt ő is képviselheti hazánkat
a németországi Essenben rendezendő világversenyen. Ha ezt az
akadályt is sikeresen veszi, akkor
még egy nemzetközi válogató
vár rá. Célja, hogy részt vehessen
a 2018 nyarán Buenos Airesben
rendezendő ifjúsági olimpián.
– A nyári szünetben könnyebben megoldottuk az edzésre
járást, most szakképzősként már
nehezebb lesz – mondta el Dominik. – Ahhoz, hogy folyamatosan
fejlődni tudjak, sokat kell utaz-

nom. Hetente többször járunk
edzésre, felkészülésre Mosonmagyaróvárra, Bécsbe, Szombathelyre. A breaktánc a következő
olimpia egyik új sportága lesz:
fantasztikus lenne, ha az elsők
között mutatkozhatnék be a fiatalok között.
Dominik testvére, Mira is te
hetséges breaktáncos. A két test
vér közösen szerepelt az Irie Maffia klipjében, ahol stílszerűen
brékeltek (felvételünkön).
A rendszeres edzésre járás,
a külföldi versenyek nem kevés
pénzbe kerülnek. A szülők pedig
a lehetőségeikhez képest igyekeznek megfelelő feltételeket teremteni: havonta kell pótolni a ruhát,
a cipőt, s egy jobb minőségű
– külföldről beszerezhető – sapka
ára eléri a tizenötezer forintot.
Ráadásul a nevezési díj, az utazás
és a szállás költsége is a családra
hárul. Éppen ezért minden támogatást elfogadnak, a felajánlásokat a következő e-mail-címen
várják és fogadják köszönettel:
karvalygabor@freemail.hu.

Hazai
pályán
szenvedett
súlyos,
négy–nullás vereséget a Szolnok
ellen az SVSE. A csapat az utolsó előtti
a másodosztályú bajnokságban.
A múlt hét közepén Vácott vi
szonylag jó játékkal, küzdeni
akarással 1–1-es döntetlent ért el
az SVSE labdarúgócsapata. Négy
napra rá, vasárnap a Szolnok el
len (0–4) szöges ellentéte volt az
együttes önmagának. Akaratgyenge, erőtlen, fegyelmezetlen, nemtörődöm játékkal lepték meg a vasutasok a még megmaradt szurkolóikat. A látottak
alapján még nagyobb is lehetett
volna a gólkülönbség, de Molnár
Márk kétszer is megvédte kapuját. Ugyan az első gólban benne
volt, de nem ő a hibás a súlyos
vereségért.
Az már a bajnokság elején
körvonalazódott és világossá
vált, hogy nagyon meggyengült az SVSE játékoskerete. Egy
csapatra való távozó és tizenhat érkező játékos közül csupán
öt–hat az igazán jó képességű,
a többi vagy nagyon fiatal még,
vagy tudása nem üti meg az NB
II-es szintet.

SKC: új vezetőedző
Az idei szezontól
Váradi Kornél látja el
a vezetőedzői tisztséget az SKC-nál.
A szakember megalkuvást nem tűrő játékot vár csapatától,
a cél egy stabil középcsapat kialakítása.
Játékosként bajnoki címet szerzett a Falcóval, utánpótlás, majd
felnőtt válogatott is volt Váradi
Kornél, azonban egy makacs
térdsérülés miatt fiatalon, 23
évesen felhagyott a profi kosárlabdával. Az alapszintű tréneri
képesítés megszerzését követően az utánpótlásban kezdett
el dolgozni, majd a honi szövetség felkérésére elvégezte a FIBA
edzőképző programját. Szombathelyen az U16-os és az U18-as csapattal is volt bajnok, tavaly pedig
az élvonal közvetlen utánpótlását jelentő U23-as csapattal szer-

zett bronzérmet. A szakember 5
évig volt másodedző a Falcónál,
az új szezonban pedig a Soproni
KC vezetőedzője lesz.
– Örültem a soproni klubvezetők megkeresésének: ez egy
olyan lehetőség, amelyet meg
kellett ragadni – mondta a szakember. – Hatalmas megtisztel
tetés egy ilyen tradicionális ko
sárlabdavárosban vezetőedzői
posztot betölteni, amely komoly
előrelépés a karrieremben.

Váradi Kornél hozzátette: az
SKC négy légióssal kezdi a szezont, a cél egy stabil középcsapat kialakítása.
– Szeretnék minél több fiatalt
beépíteni a csapatba, motivált,
hajtós, megalkuvást nem tűrő
Soproni KC-t szeretnék látni a pá
lyán, amely a közönség szimpátiáját is elnyeri – tette hozzá a ve
zetőedző, akinek munkáját Horváth Szabolcs segíti erőnléti és
másodedzőként.

ÖSSZEÁLLT A KRASZNAI KUPA 2017 PROGRAMJA
A bajnoki szezont megelőzően ismét rangos, nemzetközi
mérkőzéseket láthat a soproni publikum. Összeállt a Krasznai Kupa programja, amely szeptember 15-én és 16-án lesz
a Novomatic-arénában. Az emléktornát idén 33. alkalommal rendezi meg a Győr–Moson–Sopron Megyei Kosárlabda Szövetség. A Soproni KC mellett a Falco–Vulcano Energia
KC, a Zalakerámia–ZTE KK, valamint az Oberwart–Gunners
vesz rész a sporteseményen, a hazai csapat első mérkőzése pénteken 19.15-kor lesz.
A hölgyeknél szeptember 23-án, szombaton 18 órától Krasznai Ferenc-emlékmeccset rendeznek. A Sopron Basket az
olasz bajokság tavalyi bronzérmesével, az Umana Reyes
Veneziával mérkőzik meg.

Váradi Kornél hajtós SKC-t ígér, a cél egy stabil középcsapat kialakítása
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Vác elleni 1–1-es döntetlen után hazai pályán 0–4-es vereséget szenvedett
az SVSE a Szolnok ellen (felvételünkön) FOTÓ: GODAVSZKY HELGA
A hat forduló alatt rúgott egy
gól – azt is védő rúgta – mindent
elmond. Ahogy ilyenkor lenni
szokott, az edzőt hibáztatja
a közönség. Az elkeseredettség
érthető, a kritika jogos, ám mit
tehet a szakmai vezető, ha munkáját maximálisan elvégezte, de
a pályán nem ő a végrehajtó.
Sajnos a jól képzett labdarúgók
jelenleg hiányoznak a Káposztás utcából. A baj nem kicsi, az
illetékeseknek sürgősen lépniük
kell. A hiányosságok szinte kézzel foghatók, a sorsolás pedig
egyre nehezebb csapatokhoz
szólítja az SVSE együttesét.

JÓL RAJTOLT A SFAC
Három fordulót követően két győzelemmel, egy döntetlennel, 7–3-as gólkülönbséggel jó rajtot vett az újonc SFAC 1900
megyei I. osztályú labdarúgócsapata.
Ágoston Zsolt vezetőedző tanítványai a nehézségek ellenére igazi csapatként, kitűnő formában szórakoztatják az Anger
rétre kilátogatókat. A hétvégi Fertőszentmiklós elleni mérkőzésen, a több mint kétszáz néző előtt lezajlott találkozón jól
megmutatkozott, hogy a soproni fiatalokkal komolyan kell
számolni a bajnokság végén.
Nyikos Tivadar erőnléti edző munkája fordulóról fordulóra jól
és eredményesen körvonalazódik. Ágoston Zsolt vezetőedző
a játék fazonját adja, s így teljes az összhang a szakmai stábban.
A bajnokságnak még az elején tartanak, de a fiatalok a szakmai vezetéssel együtt már letették névjegyüket, s ha hagyják
őket alkotni, akkor biztos, hogy lesz jövőjük.
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Ingyenes tankönyvek, füzetcsomagok, buszbérlet, kedvezményes étkeztetés

Tanévkezdés támogatással

A kormány célja, hogy az ingyenes közétkeztetést fokozatosan minél több iskolásra kiterjessze
FOTÓ: SOPRONI TÉMA–ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni önkormányzat saját forrásból éves szinten összesen százmillió forintos nagyságrendű összeggel segíti a városban tanuló diákokat, családjukat – így egészítik ki a kormányzati támogatásokat.
A tanév kezdetén minden segítség jól jön a diákot nevelő szülőknek. Idén már több mint egymillió gyermek kap ingyen tanköny-

vet, ugyanis az 1–9. évfolyamon
tanuló diákoknak nem kell fizetniük mindezért. Egy kétgyermekes családnál ez a támogatás 35

Rendhagyó évkezdet
A Lackner Kristóf Általános Iskola idén ünnepli fennállásá
nak negyvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból rend
hagyó tanévnyitót tartanak szeptember elsején, pénteken
délután négy órától. Az első osztályosok a tantermükben
gyülekeznek, a többieket pedig a kézilabdapályánál vár
ják az osztályfőnökök. A megnyitóra ezúttal nem kell ün
neplő ruhában megjelenni, az öltözet lazább lehet, ugyan
is a születésnapot kerti partival ünneplik meg. Az első ta
nítási napot a diákok tehát nem tanulással, hanem az este
hét óráig tartó rendezvénnyel töltik el.

www.barlangszinhaz.hu

2017.
szeptember 8., 9.
20 óra

ezer, míg egy háromgyermekes
családnál akár 50 ezer forintos
megtakarítás is lehet.
Mindezt a soproni önkormány
zat évek óta kiegészíti azzal, hogy
az általános iskolások első és
második osztályos tanulói számára biztosítja a füzetcsomagot.
Ebben a kis nebulók találnak tanés írószereket is. A szülőknek a tá
mogatás újabb több ezer forint
megtakarítást eredményez. A kö
zösségi közlekedést segíti, hogy

a Sopronban az alap- és középfokú oktatásban résztvevő mintegy tizenegyezer diák ingyenesen kapja meg a helyi buszbérletet. Ennek ára egy félévben 3800
forint. A szociálisan rászorulók
pedig beiskolázási támogatást
igényelhetnek.
A bölcsődékben és az óvodák
ban nagyrészt ingyenes az ét
keztetés. A kormányzat célja az,
hogy a kedvezményt fokoza
tosan minél több iskolásra ki

terjessze. Jelenleg a szociális
rászorultsági foktól függően
teljesen vagy ötven százalékban támogatott a közétkeztetés.
Nagy segítség ez is a szülőknek,
hiszen havonta ez a költség napi
egyszeri vagy háromszori étkezés esetén 5500–8000 forint
között mozog. Idén tovább bővül
az iskolatejprogram, míg az iskolagyümölcs-program keretében
országszerte már csaknem 550
ezer gyerek kap rendszeresen
gyümölcsöt vagy zöldséget az
intézményekben.
Bár már véget ér a szünidő, az
önkormányzat a nyáron is se
gítette a családokat. A soproni
lakcímmel rendelkező diákok
féláron mehettek be a helyi fürdőkbe. Mindemellett az iskolák
fenntartójával közösen szervezték meg a nyári napközit, ahol
a rászorulóknak térítésmentesen
biztosították a napi háromszori
étkezést.
Végezetül, de nem utolsó sorban a diákok a diákigazolványuk
felmutatásával jelentős kedvezményeket kapnak például a mú
zeumok és a mozik belépőinek
áraiból, kedvezmény jár a helyközi tömegközlekedési eszközökön is. Érdemes tájékozódni,
hogy hol használható az igazolvány, ugyanis ennek használatával jelentős összeget takaríthatnak meg az iskolások.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, GIMNÁZIUMOK
Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

augusztus 31., csütörtök 17 óra

Petőfi AMI balfi tagiskolája

szeptember 1., péntek 8.15

Lackner Kristóf Általános Iskola

szeptember 1., péntek 16 óra

Deák Téri Általános Iskola

szeptember 1., péntek 8 óra

Széchenyi István Gimnázium

szeptember 1., péntek 8 óra

Gárdonyi Géza Általános Iskola

augusztus 31., csütörtök 17 óra

Kozmutza Flóra EGYMI

szeptember 1., péntek 8 óra

Tóth Antal EGYMI

szeptember 4., hétfő 9 óra

Doborjáni Ferenc EGYMI

szeptember 3., vasárnap 15 óra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola

augusztus 31., csütörtök 17 óra,
evangélikus templom

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

szeptember 1., péntek 17 óra,
Szent Mihály-templom

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola

szeptember 3., vasárnap 17 óra,
evangélikus templom

Eötvös József Evangélikus Gimnázium
és Egészségügyi Szakgimnázium

szeptember 1., péntek 9 óra,
evangélikus templom

SSZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakgimnáziuma

szeptember 1., péntek 9 óra

musical / A Pesti Magyar Színház előadása

SSZC Handler Nándor Szakképző Iskolája

szeptember 1., péntek 8.30

rendező: méhes László (Jászai mari-díjas)

SSZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó
szeptember 4., hétfő 8 óra
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

SUGAR | VAN, AKI FORRÓN SZERETI

JegyirodA: 9400 Sopron, LiSzt F. u. 1. • teL.: (99) 517 517
jegyiroda@prokultura.hu
www.FAcebook.com/prokuLturA • www.prokuLturA.hu

›

„A középiskolai
tanuló élete: nyolc
éven át napról
napra megújuló
harcba szállás,
halálos veszedelem:
minden reggel
pontban nyolckor,
a véletlenek és
ravasz kelepcék
és elhatározó
események
hullámzó harcterére
kiront: sebeket kap,
sebeket oszt, néha
elvérzik. Másnap
újra feltámad, kezdi
elölről.”
Karinthy Frigyes
magyar író, költő, műfordító

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Karinthy Frigyes:
Tanár úr kérem

Tanévnyitók időpontja

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK

Jule Styne - Bob Merrill - Peter Stone

A hét mottója:

SSZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és
szeptember 1., péntek 8.15
Gimnáziuma
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola
és Kollégium

szeptember 3., vasárnap 15 óra,
kollégium

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

Karinthy Frigyes legnagyobb sikerét az 1916ban megjelent Tanár úr
kérem című, szerény
külsejű novellafüzérrel
aratta. Húsznál alig több
történet, amely egy 19.
század végi pesti iskolába kalauzol, 19. század végi diákokról szól,
de a mű a 21. évszázadban is éppen olyan friss,
eleven és korszerű, mint
volt kilenc évtizeddel ezelőtt – itthon és külföldön egyaránt.

Ez történt
Sopronban
150 évvel ezelőtt született Mödritzben (ma Csehország) Goldm an Hugó
brennb ergi bányaorvos,
a bányászbetegség néven
is ismert ankylostomiasis
nemzetközi hírű kutatója.
Sopronban hunyt el 1944.
november 11-én.
25 évvel ezelőtt, 1992. január 10-én hunyt el Tapolcán
Szepeshegyi István bányamérnök. Sopronban született 1922. március 5-én.
Forrás: Fazekas János: Sze
peshegyi István (1922–1992).
In: Bányászati és kohászati
lapok. Bányászat, 125. évf.
5–6 sz. (1992).
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája – Czukorné Hollós Anna,

HÁLÓZATBA
RENDEZETTEN

Érdekes tudományterületről
olvastam egy könyvecskét.
Hálózatelmélet. A lényege,
hogy minden valós rendszer (ismeretségi kör, cégstruktúra, biológiai rendszerek…) matematikailag is
jól leírható hálózatba rendezett. A biztonság, stabilitás záloga ez.
Az emberi testünk is ilyen.
Minden mindennel összefügg, de… De vannak központok, amik szinte mindenhez 1–2 „átkapcsolással” csatlakoznak, és olyan
egyéni kis részek, amiknek

›
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Czukor Bence és Czukor Dalma

alig néhány közvetlen kapcsolatuk van. A legnagyobb
pusztítást a központok „kiiktatása” eredményezi. Ezek
persze maguk is rendszerek, mint például az ideg-,
az immun-, a hormonális,
a keringési rendszer… Szóval egyfajta hálózaton belüli hálózat, központokkal és
kapcsolatokkal. Óriásháló.
Testünk több, más, mint
a részeinek összessége. Az
egész a lényeg. Ön az egész!
Ön a lényeg!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA
Kosarasok – az édesanya, Hollós Anna szenvedélyét gyermekei,
Bence és Dalma is örökölték FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

AUGUSZTUS 30. – SZEPTEMBER 5.
Augusztus 30.,
szerda

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Augusztus 31.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Szeptember 1.,
péntek

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Szeptember 2.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Szeptember 3.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Szeptember 4.,
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Szeptember 5.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban sem. Mindkét „Czukor gyerek”, Bence
és Dalma is örökölte a szüleitől a sport
iránti szeretetet és elkötelezettséget.
Az édesapa, Czukor Árpád jó ké
zilabda-játékos volt, az édesanya,
Hollós Anna pedig játékosként,
edzőként és szakvezetőként alkotott és alkot ma is maradandót.
– Pécsett születtem, de szüle
immel Komlón éltünk, édesapám

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

Keresztrejtvény

ugyanis a bányánál dolgozott, ott
kaptunk lakást, így a kosárlabdát
is ott kezdtem el – mesélt sportpályafutása indulásáról Hollós
Anna. – Sporttagozatos általános iskolába jártam, ahol csak
ötödik után lehetett sportágat

választani. Magas termetem mi
att azonban már az óvodában
„kinézett” engem Varga Ferenc,
az első edzőm, így nem volt kétség a sportágválasztás felől. Hetedikes voltam, amikor a Komló NB
II-es csapatában pályára léptem,
egy évvel később pedig már pesti
csapatok is megkörnyékeztek, de
én a Pécsi VSK-t választottam,
itt lettem előbb korosztályos,
majd 18 éves koromban magyar
válogatott.
A több mint százszoros ma
gyar válogatott kosárlabdázó
Hollós Anna az 1998 áprilisában
a francia Aix-en-Provence város-

ában Ronchetti-kupát nyert
GYSEV-Ringa névre hallgató soproni női kosárlabdacsapat tagja
lett, jelenleg a Soproni Darazsak
Akadémia szakmai vezetője.
– Finnországban születtem
1994-ben, ezt megelőzően anyu
ugyanis öt évig játszott a Sam
po Basket Lahti csapatában,
ahonnan én már Sopronba jöt
tem haza – kapcsolódott be
a beszélgetésbe Bence, Hollós
Anna fia. – A Hunyadiban, Stá
nicz Ferencnél kezdtem el ko
sarazni. Őszintén mondom, hogy
eszembe sem jutott más sportág
felé kacsingatni.
Bence jelenleg a Soproni Darazsak Akadémiánál edző, játékosként a SMAFC csapatát erősíti. Ezt
megelőzően játszott a Pécsi VSKban, Ausztriában a Mattersburg
Rocks-ban, amikor pedig cserediákként Brazíliában volt, akkor egy
Sao Paulo közeli városban testközelből is megismerkedhetett
– ahogy ő fogalmazott – egy egészen más kosárlabda-kultúrával.
– Amikor a balett és a kosárlabda között kellett döntenem,
hogy melyiket folytassam, természetesen egy percet sem gondolkoztam: a kosárlabdát választottam – vette át a szót bátyjától
Dalma, akinek ez volt az utolsó
éve a juniorok között. Dalma
az elmúlt idényben már sikerrel debütált a Uniqa Sopron felnőtt csapatában is, a nemrégiben
Sopronban megrendezett U18-as
Eb-n pedig az egyik meghatározó
játékosa volt a szép sikert elérő
magyar válogatottnak.

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 6-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széche
nyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Augusztus 16-i rejtvényünk megfejtése Faludi Ferenc: Szent István királyhoz című versének első sorai: „Dicső István, nagy
királyunk,/ téged ég s föld magasztal”. Szerencsés megfejtőnk: Schuller Judit, Sopron, Jegenye sor 8. Mai rejtvényünk
megfejtés egy holnapi évfordulóhoz kapcsolódik.
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Kesha kimászott
a gödörből
KÓCZÁN BÁLINT

Ötévnyi hallgatás után jelentkezett új albummal
Kesha. Az énekesnő,
aki a Prayinggel törte meg a hos�szú csöndet, az elmúlt esztendőkben sok mindenen keresztülment.
A rajongók nagy örömére új dallal, mi több, új lemezzel jelentkezett Kesha. Az amerikai énekesnő friss slágergyanús szerzeményében, a Prayingben
társszerzőként közreműködött
Ben Abraham és Andrew Joslyn.
A kritikusok szerint hatalmas
erővel rendelkezik a személyes
hangvételű nóta, amely a nemrég megjelent Rainbow című
albumon található meg.
Kesha újdonságában utal
az elmúlt évek nehézségeire. A sajtó által megszellőztetett információk szerint az
előadó beperelte producerét,
Dr. Luke-ot szexuális erőszak
és bántalmazás vádjával, aki
tagadta mindezt. A vád a mai
napig nem tisztázódott, állítólag az énekesnő emiatt sem
tudott új albummal előrukkolni. A lemezkiadó azóta elbocsájtotta a férfit, így szabad az
út Kesha előtt.

A Rainbow egészen biztosan nagy
gátakat szakított fel
a szőkeség életében, hiszen régóta
vágyott új anyagra.
Kesha neve
számos slágerhez kapcsolható
az elmúlt évekből, elég csak a Tik
Tokot, a Floridával
közös Right Roundot
vagy a Pitbull-lal közös
Timbert említeni.
Az énekesnő
depresszióval, súly
felesleggel küzd ött,
és egy rehabilitációs
központot is megjárt. Amióta kijött
onnan, az előadó
eltüntette nevéből
a jellegzetes $ jelet,
így hivatalosan is
Kesha lett.

www.sopronitema.hu

Aktuális
tervek
A nyár folyamán jó hangu
latú koncertet adott az Ak
tuális zenekar a GYIK kert
jében, épp ezért tartottuk
aktuálisnak, hogy érdeklőd
jünk a formáció után. – Ze
nei értelemben nagy, emlí
tésre méltó dolgok nem tör
téntek velünk. Többünknél
is előtérbe került a család
alapítás, az otthonteremtés
gondolata, így leginkább
a háttérben, a próbaterem
ben folytak a munkálatok.
Ezért is örültünk a GYIK-os
bulinak, amire szerencsé
re szép számú közönség lá
togatott el – nyilatkozták
a zenészek.
A Gergácz Ádám (ének, gi
tár), Fábián András (gitár),
Pócza Bence (basszusgitár,
vokál), Kalmár Gábor (dob)
alkotta Aktuális az ősz fo
lyamán több helyen is fel
bukkan majd, és számos
terve van. – Több energiát
szeretnénk fektetni új da
lok írására, illetve dolgo
zunk pár ismert szám át
dolgozásán. Emellett ter
veink közt szerepel egy klip
elkészítése is. Gitárosunk
most épp az El Caminón sé
tál, sok nyersanyagot ké
szít, de erről egyelőre töb
bet nem mondanánk – zár
ták a tagok.
A helyi illetőségű Aktuális
nak eddig több kiadványa
is megjelent, például két
nagylemez, két EP anyag
és egy kislemez.
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The Chainsmokers:
a sikerformáció

Az elmúlt egy-két esztendő
egyik legsikeresebb formációjának mondhatja magát a The
Chainsmokers. A duó új felvétellel örvendeztette meg folyamatosan növekvő közönségét.
Memories… Do Not Open címmel április végén jelent meg
a The Chainsmokers várva várt
albuma. Az amerikai dj–producer duó 2014-ben már felhívta
magára a figyelmet a tengerentúlon a #Selfie című dallal, sőt egy
évvel később Roses című számuk
a Billboard hot 100-as listáján

az első tízben landolt. Don't Let
Me Down című dalukkal pedig
Grammy-díjat nyertek a srácok.
Magyarországon leginkább
a Coldplay legénységével közösen készült Something Just Like
This-szel robbant be a formáció,
ez a sláger is megtalálható a friss
anyagon. A korongon továbbá
helyet kapott egy másik nagy
siker, a Paris.
A The Chainsmokers nyáron
sem hagyta cserben rajongóit,
és a Honest című újdonsággal
jelentkezett.

Adam Lambert
megtörte a csendet

Két év kihagyás után
a Pride kapcsán
jelentkezett új dallal
Adam Lambert. A Two
Fux légies kön�nyedséggel küldi el
rosszakaróit melegebb éghajlatra.
Adam Lambert legutóbbi leme
ze, a The Original High 2015-ben
jelent meg, és olyan megaslágert tartalmazott, mint a például a Ghost Town. – Az utolsó
lemezem a hajszáról, az útke-

resésről szólt. Mostanra érzem
azt, hogy pontosan ott vagyok,
ahová tartozom. Nem fogok
elnézést kérni azért, ameddig
jutottam, sőt, inspirálni szeretném a rajongóimat is, hogy álljanak ki egy adott helyzet, status quo mellett – nyilatkozta
az előadó.
Adam legújabb dala, a Two
Fux személyes témákkal foglalkozik, és saját küzdelmeit
dolgozza fel.
Lambert 2009-ben került
a köztudatba, amikor az Ameri
cal Idol fináléjába jutott. A polgárpukkasztó előadó azóta há

rom szólóalbumot adott ki, több
mint 3 millió eladott példánnyal.
A nyolc év alatt számos díjat és
jelölést zsebelt be, és az sem el
hanyagolható, hogy a Queen
őt választotta Freddie Mercury
utódjának, és vele turnézza kö
rül a világot. A formáció többek között hazánkban is fellép
novemberben.
Adam Lambert napjaink
egyik legmegosztóbb személyisége, de olyan üzenetet közvetít az új generáció felé, amely
a gyűlöletkeltés helyett az egymásra való figyelemre, megértésre buzdít.

Colin Farrel tetkók nélkül
Egyszer mindenki megkomolyodik: elbú
csúzhatunk az agyontetovált Colin Farrelltől.
A színészt nemrégiben sikerült lefotóz
ni a Los Angeles-i reptéren izompólóban,

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

és alig látszanak már korábbi tetkói. Farrell
korábban hat tetoválással büszkélkedhetett,
mára azonban ezeknek csak halvány nyo
mai maradtak.

Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: 99/517-500 | Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató
Szerkesztőségvezető: Huszár Judit | Szerkesztő: Horváth László | Olvasószerkesztő: Bertha Ágnes | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. | Telefon: 99/517-534
E-mail: szerkesztoseg@sopronitema.hu | www.sopronitema.hu | Hirdetésfelvétel: Izsó Katalin | szervezes@prokultura.hu | Telefon: 99/517-524 | Nyomda: LAPCOM Zrt., Győr | ISSN: 2063-2339

