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Megújuló homlokzatok

Tovább szépül és fejlődik Sopron: a Modern Városok Program keretében egymilliárd forintból 2020
végéig huszonöt önkormányzati és állami épület homlokzata újul meg. A munkálatok elkezdődtek;
felvételünk a Széchenyi-gimnázium felállványozásakor készült. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tehetséggondozás

Októberi
gyásznap
Győzelmi
sorozat
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Az SC Sopron létszáma folyamatosan növekszik. Minden terület sikeresnek mondhatja
magát, a megyei első osztályban például nyolc
meccsből hetet megnyert a csapat.

Az aradi tizenháromra emlékeztek
a Szent Orsolya Gimnázium diákjai
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A Liszt-központ legújabb kezdeményezése, hogy fiatal soproni diákokat jutalmaz és
mutat be a város kultúrabarát közönségének.
A tehetséggondozásnak, a fiatalok megszólításának egyik módja lehet ez a program.
A sorozat első előhangjaként Bognár Adrián Bokréta-díjas néptáncos lépett fel az
idősek világnapja alkalmából megszervezett
Miskakancsó kiállítás megnyitóján.
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Munkamániás
Meghan

Jelenetek egy házasságból

Nagy sikerrel mutatták be az Ingmar Bergman adaptációjából
készült darabot a Soproni Petőfi Színház stúdiószínpadán.
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Több új dalban is hallható
Meghan Trainor, az amerikaiak tehetséges énekesnője. A szőke előadó Jason
Mrazzel vagy épp a Sopront
is megjárt Sigalával készített számot.
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Lackner-iskola felújítása: Internethasználat:
tavaszra energetikai ötös biztonság, bizalom
RENDŐRSÉGI SOROZAT

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

CZIRÁKI VIKTÓRIA

350 millió forintos fejlesztés kezdődött a
Lackner Kristóf Általános Iskolában: hőszigetelik a homlokzatot,
felújítják a tetőt, valamint korszerűsítik a
fűtési rendszert.

Előző számunkban arról írtunk
(Internethasználat: helyes irányítás, Soproni Téma, 2018.
október 3., 2. oldal), hogy sem
a teljes okoseszköztiltás, sem a
kontrollálatlan internethasználat nem megfelelő a gyerekek
számára. – Szerencsés esetben
kiskamasz fiunkkal–lányunkkal olyan bizalmi viszonyban
vagyunk, hogy mire elég érettnek látjuk ezen eszközök használatára, el tudjuk őt látni az
internet használatára vonatkozó
jó tanácsokkal, és meg is fogadja
azokat – mondta el a Soproni
Témának Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Elsősorban a közösségi oldalakkal
kapcsolatban kell megbeszélni
vele, mit szabad és mit nem. Ne
posztoljon magáról és másról
sem kompromittáló tartalmat,
legyen tisztában azzal, hogy
amit az interneten tesz, azért
felelősséget kell vállalnia! Hívjuk fel a figyelmét, hogy mit
tehet azért, hogy ne váljon zaklatás áldozatává! Ne adja meg
adatait, ne csevegjen ismeretlenekkel, és problémás esetekben merjen tőlünk segítséget
kérni! Nemcsak a saját, de az
eszközei biztonságára is tanítsuk meg odafigyelni! A filmek
és appok letöltésénél figyeljen
a vírusvédelemre, és ne nézzen

Kezdetét vette a Lackner-iskola
fejlesztése – jelentették be az
elmúlt héten pénteken tartott
sajtótájékoztatón. Az eseményen részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester, dr. Simon István
alpolgármester, Forrás Béla, az
iskola igazgatója, valamint Tóth
Éva önkormányzati képviselő is.
– A városban már elkezdődött az intézmények felújítása, s ennek az egyik állomása a
Lackner-iskola korszerűsítése –
mondta el dr. Fodor Tamás. – Az
1977-ben átadott intézményben
korábban átfogó rekonstrukció
nem volt, így időszerűvé vált
a korszerűsítés. Ennek során
hőszigetelik a homlokzatot, kicserélik az intézmény nyílászáróit, felújítják a tetőt és a fűtési rendszert is. 2018 a családok
éve, azaz nem mindegy, hogy a
gyerekek milyen szolgáltatást
nyújtó intézménybe járnak. A
Lackner-iskola komfortosabb
lesz, s a fenntartási költségek is
csökkennek.

Amíg a diákok tanulnak, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a felújításon
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Mint megtudtuk, a 350 millió
forintos, jövő év tavaszáig tartó fejlesztés része még az akadálymentesített WC kialakítása, valamint rámpát építenek a
bejárathoz. A tetőre pedig egy
hetvenkettő darabból álló napelemrendszert telepítenek.
– A kormányzat és az önkormányzat nagymértékben elkötelezett Magyarország jövője érdekében – fejtette ki dr. Simon
István alpolgármester. – Maximálisan támogatjuk a családokat, a fiatalság nevelését. Az iskola felújítása pedig ennek egy
szép példája.

Forrás Béla, a Lackner-iskola
igazgatója elmondta: a kivitelezés során folyamatosan egyeztetnek a beruházóval. A cél az,
hogy a munkálatok a lehető
legkisebb mértékben zavarják
a diákokat, ugyanis az órákat a
felújítás alatt is megtartják az
intézményben.

– Sikeres a Jereván-program
– tette hozzá Tóth Éva, a Jereván-lakótelep városrészi önkormányzatának elnöke. Korábban
háromszáz parkolót alakítottak
ki, emellett óvodák, bölcsődék
újultak meg. Korszerűsítették
és megszépítették a szolgáltatóközpontot is.

AZ ISKOLÁRÓL A Lackner-iskola 1977-ben nyitotta meg
kapuit, hogy itt tanulhassanak az akkoriban épült Jerevánlakótelep diákjai. 1982-ben vette fel Lackner Kristófnak,
a város egykori polgármesterének a nevét. Az iskolába
jelenleg 457 diák jár. Az épületet az elmúlt évtizedek során
karbantartották, de jelentős felújítás eddig nem történt.

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltaknak
megfelelően elhatározta az Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint
Sopronkőhida – Tómalom - Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről
és Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát,
egységes szerkezetbe foglalását.
A településrendezési eszköz készítésének egyeztetési eljárását fenti kormányrendelet
32. §-a alapján, teljes eljárásként folytatjuk le.
A településrendezés alá vont terület a jelenleg hatályos, fent említett önkormányzati
rendeletek területi hatályával megegyező.
A településrendezés alapvető célja a településrendezés alá vont terület hatályos
jogszabályok szerinti településrendezési tervének elkészítése, a jóváhagyás
óta felmerült problémák, kérések vizsgálata, kezelése, a magasabb szintű
jogszabályváltozások és a korábbi módosítások átvezetése, egységes szerkezetbe
foglalása.
A településrendezési eszköz elfogadása, megalkotása a nyilvánosság bevonásával
történhet, így a szabályozás felülvizsgálatának előzetes dokumentációját

2018. október 10-től 2018. november 5-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában
(9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) közzéteszem.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a hivatal városépítészeti
csoportjánál a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban, írásban véleményt,
javaslatokat, észrevételeket fogalmazhatnak meg, vagy elektronikusan a
foepitesz@sopron.hu címre küldve.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.

korhatáros tartalmakat! Manapság már a gyereknevelés szerves részévé kell válnia, hogy a
gyereket felkészítsük a biztonságos internethasználatra, hiszen
ezek az eszközök már megkerülhetetlen részei a mindennapi
életüknek!
A SZAKEMBER
JAVASLATAI
– Kezeld óvatosan azokat
a kapcsolatokat, amelyeket
a világhálón kötöttél! Nem
tudhatod biztosan, ki van
valójában a profil mögött!
– Gondold át, mit osztasz
meg a közösségi oldalakon! Ami egyszer felkerül (kép, poszt, vélemény),
az teljesen sohasem törölhető onnan.
– Ne tegyél közzé és ne
ossz meg mással kihívó képet, idegenek részére pedig
semmilyen személyes információt ne adj!
– Ha találkozni szeretnél
valakivel, akit online ismertél meg, mindig szólj előtte valamelyik szülődnek,
és csak az ő engedélyével tedd azt meg! Első alkalommal szülői jelenléttel
találkozz vele!
– Fogadd el, hogy szüleid biztonsági szűrőt állíthatnak be a gépeden, ezzel felügyelve, korlátozva az
internethasználatodat!

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 37. §-ban foglaltaknak megfelelően elhatározta az alábbi településrendezési
eszközök módosítását, felülvizsgálatát, egységes szerkezetbe foglalását:
• Sopron Megyei Jogú Város településszerkezeti terve
(jelen tervezési területre vonatkozóan),
• Sopron, északnyugati városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
• Sopron, délkeleti gazdasági terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
• Sopronbánfalva és Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata,
• Lövérek városrész és környéke Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
A településrendezési eszköz készítésének egyeztetési eljárását a fenti kormányrendelet 32. §-a
alapján, teljes eljárásként folytatjuk le.
A településrendezés alá vont terület a jelenleg hatályos, fent említett önkormányzati
rendeletek területi hatályával megegyező.
A településrendezés alapvető célja a településrendezés alá vont terület hatályos jogszabályok
szerinti településrendezési tervének elkészítése, a jóváhagyás óta felmerült problémák,
kérések vizsgálata, kezelése, a magasabb szintű jogszabályváltozások és a korábbi
módosítások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása.
A településrendezési eszköz elfogadása, megalkotása a nyilvánosság bevonásával történhet,
így a szabályozás felülvizsgálatának előzetes dokumentációját

2018. október 10-től 2018. november 5-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában
(9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) közzéteszem.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a hivatal városépítészeti csoportjánál
a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban, írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket
fogalmazhatnak meg, vagy elektronikusan a foepitesz@sopron.hu címre küldve.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester
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Levéltári
vándorgyűlés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban tartották az elmúlt
héten a Magyar Levéltári Vezetők Tanácsának éves vándorgyűlését. A résztvevőket a Pannónia Hotelban dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok
köszöntötte. Kiemelte, nagy
öröm, hogy a tanács rendszerint Sopront választja a konferencia helyszínének. Sopronnak gazdagok a levéltári
hagyományai, hisz itt található
az ország egyik legrégebbi és
legnagyobb anyagot gondozó
közlevéltára.
A tanácskozáson szó esett
többek között az adatvédelem

Városi hírek
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Az aradi vértanúkra emlékeztek a Szent Orsolya diákjai

Októberi gyásznap

és az iratkezelés aktualitásairól. Emellett azt is megvitatták, hogy milyen jogszabályok
és milyen változások érintik az
intézményeket. Az utolsó napon, szombaton a történelem
került a középpontba: a vasfüggönnyel kapcsolatos érdekességeket hallhattak a résztvevők. A
témák kapcsán hozzászólásra és
tapasztalatcserére is lehetőségük nyílt a szakembereknek.
A résztvevők a városban töltött három nap alatt a soproni
levéltárat is megismerhették. A
vándorgyűlésen átadták a Bősze
Sándor-díjat is, amelyet idén dr.
Bariska István kőszegi nyugalmazott főlevéltáros vehetett át.

Varga Viktor, a műsort összeállító tanár és Bakonyi Zsófia, a Szent Orsolya Gimnázium diákja
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A hagyományoknak megfelelően minden évben
iskolások emlékeznek meg 1849. október 6-áról,
Kossuth Lajos szavaival a magyar Golgotáról.

Idén a Bősze Sándor-díjat dr. Bariska István (balra)
egykori főlevéltáros vette át FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az október 6-i nemzeti gyásznap előestéjén a Szent Orsolya Gimnázium diákjainak
műsora mellett az evangélikus temető előtti emlékparkban hajtott fejet Sopron városa
a 169 évvel ezelőtt Aradon

kivégzett honvédtábornokok,
illetve Batthyány Lajos, az első
felelős magyar kormány mártír
miniszterelnöke előtt. A műsorban – melyet Varga Viktor állított össze – a diákok bemutatták az 1848/49-es szabadságharc

végnapjait, és méltó módon állítottak emléket a kivégzetteknek.
Naplórészletek, levelek és vis�szaemlékezések alapján vázolták fel a kivégzéseket elrendelő
Haynau táborszernagy gondolkodását és a mártírok utolsó
gondolatait.
Az emlékezés és a tisztelet koszorúját az önkormányzat nevében dr. Fodor Tamás

polgármester, dr. Simon István
alpolgármester és dr. Magas
László önkormányzati képviselő helyezte el, akiket követően
a város oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek képviselői, magánszemélyek, valamint diákok gyújtottak
mécsest, tettek virágcsokrokat
a vértanúk emlékművének
talapzatára.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Kézmosással a fertőzések ellen
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az alapos, szappanos kézmosás fontosságára hívják fel
a figyelmet október
15-én, a kézmosás
világnapján. Sok légúti és emésztőrendszeri megbetegedés
elkerülhető lenne az
alapos kézmosással.
Először 2008-ban az UNICEF
kezdeményezésére rendezték
meg a kézmosás világnapját,
melynek célja, hogy tudatosítsa a szappanos kézmosás
kedvező hatásait a betegségek
megelőzésében. A kézmosást
sosem szabad elhanyagolni,
főleg a megfázásos, influenzás
időszakban! – Ennek ellenére
sokan nincsenek tisztában
ennek fontosságával – vélekedik Dukai Gáborné, a Soproni
Gyógyközpont Higiénés Szolgálatának csoportvezetője. –
Sok olyan fertőzés van, többek
között légúti és bélrendszeri
megbetegedés, mely a megfelelő kézhigiénével elkerülhető
lenne. Ezen kívül fontos, hogy
a gyerekeket minél korábban –
a legkisebbeket játékos formában – tanítsuk meg a helyesen
elvégzett kézmosásra.
– Mindig mossuk meg a kezünket, amint hazaérünk – javasolja Dukai Gáborné. – Ezen

kívül főzés és étkezés előtt, orrfújás, tüsszentés után, beteglátogatás előtt és után, valamint
vécéhasználat után, de előtte
is javasolt. Ezeken kívül tanácsos kezet mosni mielőtt az
arcunkhoz érünk, hiszen azáltal is kórokozók kerülhetnek
szervezetünkbe.
Az alapos kézmosás időtartama minimum 30 másodperc. Először nedvesítsük
meg meleg vízzel a kezünket, majd szappanozzuk be!
A kézmosáshoz megfelel a
közönséges, nem antibakteriális szappan is, legjobb a folyékony. Dörzsöljük át kezünket alaposan! Mossuk meg a

tenyeret, a kézfejet, a csuklót,
az ujjak közét is! Öblítsük le
a kezet bő, folyó vízzel, majd
tiszta és száraz törülközővel
szárítsuk meg! Ha tehetjük,
idegen helyen papírtörlővel
zárjuk el a csapot, otthon pedig fordítsunk gondot a gyakori törölközőcserére!
Október 15-én a délelőtti
órákban a gyógyközpont diagnosztikai tömbjének aulájában játékos tesztekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket, akik kipróbálhatnak
egy Hand-in-scan készüléket
is, mellyel meggyőződhetnek
arról, hogy megfelelően mostak-e kezet.

Esküvőkiállítás
Esküvőiruha-bemutatón, tortaszemlén, sminktanácsadáson is részt
vehettek az érdeklődők vasárnap a Liszt-központban a VI. Soproni
Esküvő Kiállításon. Az ingyenes programon a fiatal párok egy helyen
megtalálhattak mindent, ami a nagy naphoz kell. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

›

RÖVIDEN

Körmenet
Megtartották szombaton
a domonkos templomból indulva a Széchenyi téren a Rózsafüzér
Királynője ünnepéhez
kapcsolódó búcsút és
körmenetet. Az eseményen részt vett dr. Farkas
Ciprián tanácsnok is.

Fakivágás

Az alapos kézmosás időtartama minimum
30 másodperc – mondta Dukai Gáborné
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Berzsenyi utcában
már elkezdődött az útfelújítás, itt október 12én, pénteken 7 és 17 óra
között nagyméretű fákat is kivágnak. A munkálatok miatt gépjárművel nem lehet majd
behajtani.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet az alábbi soproni önkormányzati lakás
piaci alapon, felújítással történő bérbevételre

Sopron, Petőfi tér 5.
I. em. 5. sz. alatti lakás
(1 szoba, komfort nélküli, 30 m²)

A lakás lakbérének összege 19.389 Ft/ hó.
Az óvadék összege: 58.167 Ft. • Felújítási költsége: 967.586 Ft.
A lakás megtekinthető:
2018. október 12-én, péntekem 8.00 – 8.30 között.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 24. (szerda) 12.00 óra.
A pályázat elbírálása 2018 novemberében várható.
A pályázatok részleteiről – különösen az esetleges lelakhatási
feltételekről – a www.sopron.hu honlapon vagy a Polgármesteri
Hivatal Városgazdálkodási Osztályán tájékozódhat.
Sopron, Fő tér 1. II. em. 32. ajtó, tel.: 99/515–136
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Emlékek a mai és a régmúlt gasztronómia történetéből

Cseppek, kortyok…

2018. október 10.

EZ LESZ…
Közgadász klub
Október 10., szerda 16.30, Soproni Egyetem,
Lámfalussy Sándor közgazdaságtudományi kar

Társastánc est

PLUZSIK TAMÁS

Október 10. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Cseppek, kortyok
és morzsák az új és
legújabb kori gasztronómia históriájából címmel szakmai konferenciát
rendezett a Magyar
Nemzeti Levéltár
Győr–Moson–Sopron Megye Soproni
Levéltára.

Ganxsta Zolee és a Kartel koncert

Dr. Dominkovits Péter igazgató üdvözlő szavait követően az önkormányzat nevében dr. Farkas Ciprián tanácsnok köszöntötte a résztvevőket,
aki hangsúlyozta, hogy a gasztronómia valójában egy kulcslyuk, melyen bekukucskálva számos más tudományág területére vonatkozólag is tehetünk
megállapításokat.
Kisbán Eszternek, a Pécsi Tudományegyetem professzor
emeritusának bevezető előadása a magyar táplálkozástörténettel foglalkozott, szemléletesen vonultatva fel egy 1653ban megrendezett kézműves

Ásványbörze

Október 12., péntek 20 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden

1. Soproni Csokifesztivál (designhét)
Október 13., szombat 10 óra, Liszt-központ

Bernstein 100 – Te jazz side story
Október 13. 19 óra, Fertőd, az Esterházy-kastély marionettszínháza

Passion Project – Így az utolsó koncert
Október 13. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Secret Fusion meets Truesounds
Október 13. 22 óra, Central Palace Sopron
Október 13–14., szombat–vasárnap 10 óra, GYIK
Rendezvényház

Botanikus kerti túra (designhét)
Október 14., vasárnap 15 óra, botanikus kert

Hegyi beszéd
Kisbán Eszter, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa előadásában
a magyar táplálkozástörténettel foglalkozott FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
céhlakoma gazdag, hatfogásos
menüsorát, majd dr. Kuti Klára,
a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa a kora újkori szakácskönyvekről tartott előadást,
Bornemissza Anna ide vonatkozó művéhez kapcsolódóan.

Vendégfogadók, korcsmák a
kora újkori Sopronban címmel
Dominkovitsné Szakács Anita
repítette vissza időben a hallgatóságot. Sterbencz László, a
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző

Iskola igazgatója intézménye
múltjáról és jelenéről tartott
előadást, a konferencia befejezéseként pedig Hegykő polgármestere, Szigethi István, a gasztronómiáról mint a településfejlesztés egyik lehetőségéről szólt.

Családi legendárium – pályázat
CZETIN ZOLTÁN

Irodalmi pályázatot hirdetett általános és
középiskolásoknak a Soproni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeuma, amelyben családi
történeteket várnak a gyermekektől. A kiírás
célja, hogy a fiatalok kifaggassák idősebb
rokonaikat és gyűjtsenek össze minél több
érdekes történetet a család életéből.
Minden család őriz izgalmas,
vidám vagy éppen szomorú
történeteket. A pályázatra ezeket az igaz sztorikat várják a

szervezők, amelyek a szülők, a
nagyszülők vagy a dédszülők
idejéből származnak. Formai
és terjedelmi megkötés nincs,

a szöveget géppel vagy kézzel is
megírhatják a fiatalok. – Lehet,
hogy a nagyszülő emlékeiből
egy gyermek teljesen mást tart
fontosnak, mint egy felnőtt, ami
nem baj, mert az a lényeg, hogy
átélje azt a múltbéli történést,
amit papírra vet – mondta Martos Virág, a Soproni Múzeum
közművelődési munkatársa.
– Az is izgalmas, ha a család
részese volt valami különleges
történelmi eseménynek, de akár
egy hétköznapi történetet is fel
lehet dolgozni.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják
nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok
között, akik helyes megfejtést október 17ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron,
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Szeptember 26-i rejtvényünk megfejtése: Hűségzászló, szerencsés megfejtőnk: Koszorus Béla, Sopron, Deák
tér. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra
jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.)
veheti át.

Hűségzászló a Széchenyi téren
A zászlótartót, melynek tetején egy turulmadár látható, 1932-ben avatták föl az
1921-es népszavazás emlékére. A talapzat keleti, Széchenyi-palota felőli oldalán
dr. Nemes Molnár Gyula (1882–1962) ezredesnek, soproni szobrászművésznek, a
Rákóczi Reálnevelő Intézet egykori parancsnokának bronz domborműve látható,
mely a felkelő harcoknak állít emléket. „Közadakozásból emelte a soproni társadalmi egyesületek szövetsége” – olvasható az emlékmű talapzatán. Minden évben,
ünnepélyes körülmények között, december 14-én, a hűség napján adják át a városi
kitüntetéseket. Évtizedekre visszanyúló hagyomány, hogy a város új díszpolgára a
Hűségzászlónál mondja el ünnepi beszédét, melyet követően a város vezetői és a
civil szervezetek megkoszorúzzák az emlékművet. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A beérkezett pályázatokat
szakmai zsűri bírálja el két kategóriában (7–12 évesek, 13–18
évesek), a legjobb történetekből pedig szeretnének egy beszélgetéssorozatot indítani a
gyermekmúzeumban. Az írásokat október 19-ig kell eljuttatni
a Macskakő Gyermekmúzeum
címére (Sopron, Szent György
utca 12.) vagy a macskako.sopron
@gmail.com e-mail-címre. Az
eredményhirdetést és a díjkiosztót november 8-án tartják a
gyermekmúzeumban.

Október 15., hétfő 17 óra, pedagógusok művelődési háza
A téma: kik a boldogok?

Quiz Night
Október 15., hétfő 20 óra, Liszt Cafe

Nyugdíjas egyetem
Október 16., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház

Alzheimer Cafe
Október 16. 17 óra, Pannónia Hotel
A mozgás egészségmegőrző és gyógyító hatásáról tart
előadást Kocsis Erzsébet gyógytornász–fizioterapeuta

Sírok rendbetétele
Október 16–17., kedd–szerda 15 óra, római katolikus temetők – a Virágos Sopronért Egyesület szervezésében

Széchenyi Casino
Október 17., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Kubinszkyné dr. Horváth Patrícia: Kint a vízből – női
szerepek egy világbajnok szemével

BeszélgESsTÉK
Október 17., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház
Kadlecsik Zoltán Papp Lajos szívsebésszel beszélget

5 film a design világából (designhét)
Október 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
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Tovább folytatódik a Modern Sopron Program

Megújuló homlokzatok

Az egymilliárd forintos fejlesztési program részeként a Előkapu 1–3. szám alatti épület homlokzatát is felújítják
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tovább szépül és fejlődik Sopron:
a Modern Városok Program keretében egymilliárd forintból 2020
végéig huszonöt önkormányzati és
állami épület homlokzata újul meg.
Alighogy befejeződik októberben a belváros utcáinak közműfelújítása, a térkövek cseréje, ezzel egy időben újabb
nagyszabású munkálatok kezdődtek el. A Modern Városok Program keretén belül
ugyanis tovább folytatódik
Sopron történelmi belvárosának műemléki korszerűsítése.

Magyarország kormánya egymilliárd forint támogatást biztosít huszonöt önkormányzati,
illetve állami épület homlokzatának felújítására.
Lapunkkal a városházán azt
közölték, hogy a sikeresen lezárult közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkák e hónap elején indultak el és 2020

MODERN SOPRON
A Kormány és a város 2015 márciusában írta alá a Modern
Városok soproni fejlesztési programját rögzítő szerződést,
amely tartalmazza az M85-ös megépítését, a belváros megújítását, a Lövérek és a Fertő fejlesztését. Sopron és közvetlen térsége 300 milliárd forint értékű fejlesztést kap 2022-ig.

Régészet
Négy ország tudósai három napon át Sopron gazdag múltjáról is tanácskoztak városunkban.
– A konferencia egy nemzetközi program záróeseménye volt – közölte dr.
Jerem Erzsébet, a program vezetője, a Magyar
Tudományos Akadémia
régészeti intézetének tudományos főmunkatársa.
– A magyarországi, ausztriai, horvát és szlovén szakemberek által létrehívott
rendezvénysorozat lényege az, hogy bemutassuk és
kiértékeljük a közösen elért eredményeket, a legfrissebb kutatásokat.
A mostani konferencián
áttekintették, amit a kora
vaskori kultúráról tudni lehet. Mint elhangzott,
hazánkban az első lézeres szkennelést a Soproni
Egyetem munkatársai végezték el. Először a Várhely, majd a Soproni-hegység domborzati térképét
készítették el.

márciusában fejeződnek be. A
kivitelező a munkát ütemterv
szerint végzi. Idén hat, a rá következő két évben további 19
épület újul meg.
A Széchenyi-gimnáziumot
már felállványozták, a lábazati
vakolatot már leverték, ezt követően végzik el a vízszigetelést,
valamint az épület külsejének
egységes színezését. Emellett
több belvárosi épületnél is dolgoznak már.
A műemlék házak homlokzatfelújítása során az egyes épületek állagának megfelelően tetőfedésre, a bádogosszerkezetek
cseréjére vagy javítására kerül
sor. Emellett a lábazatokat is felújítják: itt az utólagos, injektálásos technológiájú vegyi falszigetelés készül. Megújul továbbá
a teljes utcai homlokzat, felújítják a nyílászáró-szerkezeteket,
kőfelületeket is. Minden épületet az állapotának megfelelő
mértékben korszerűsítenek:

vannak olyanok, amelyeken kisebb mértékű felújítást, javítást
végeznek, és vannak, amelyeken
nagyobb mértékű beavatkozás
szükséges.
Mint megtudtuk, a kivitelezőnek biztosítania kell a munkaterületen levő ingatlanokba
való bejutást, az intézmények
gépjárművel történő megközelítését, illetve a gyalogosok balesetmentes áthaladását, veszély
esetén a tűzoltók, mentők, rendőrség közlekedését.
A FELÚJÍTÁSBAN
ÉRINTETT ÉPÜLETEK:
Előkapu 1–3., Fegyvertár utca 2., Fő tér 1., 5.,
Hátsókapu 2., Orsolya tér
4., 5., Petőfi tér 3., Szent
György-templom, Szent
György utca 9., Templom
utca 2., 4., 7., 15., 21., 26., Új
utca 4., 8., 12., 16., 26., 22.,
24., 28., Várkerület 54–56.

A fehér bot napja
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Egy újabb
állomás
Horváth Ferenc jegyzete
Múlt heti kiadásunkban számoltunk
be arról, hogy 3 milliárd forintból újul
meg a Szent Mihály-templom, újabb
példás összefogással. Mi tagadás, ráfér már a teljes
körű rekonstrukció, de ennél több valósul majd meg,
mert a város védőszentjéről elnevezett templom nem
csupán a hívők lelki életének egyik kiemelten fontos központja, hanem kiemelkedő turisztikai látványosság is. A város felett őrködő templom ugyanis a
keleti gótika egyik fontos alkotása. A most kezdődő
felújítása során ezért
„Közgazdászok és más arra is figyelnek, hogy
pénzügyi elemzők
megfelelő színvonaszerint Magyarország
lú legyen nem csupán
gazdasági növekedése a templomba járók, de
a következő években
a turisták fogadása is
is folytatódik, így biz- (lásd írásunkat az oktosítható, hogy a már
tóber 3-i számunkelkezdett és még csak ban, Védőszentünk ünnepe címmel). A Moa tervekben létező
dern Sopron Program
beruházások, fejleszkeretében sorra kerütések megvalósulnak
lő komplex rekonstrukországszerte és így
ció egy újabb állomáSopronban is.”
sa a városfejlesztésnek,
amely jó ütemben halad. Gondoljunk csak az M85ös építésére, az uszodaprogramra, a belvárosi utak
és terek átépítésére, a kerékpárút-hálózat bővítésére,
a Fertő tavi vízi sportkomplexum, valamint az innovációs és technológiai centrum kialakítására (amelyek előkészítő munkálatai lassan befejeződnek), a
Lenck-villa már tartó megmentésére, a homlokzatfelújításokra, és még sorolhatnám a véletlenszerűen
kiemelt példákat, bizonyítva, hogy a merész tervek
nem maradnak az íróasztalfiókok zegzugos rejtekhelyein. Kétségtelen tény, egy tudatos várostervezési és megvalósítási folyamat részesei vagyunk mi,
mindannyian. A kormány a szigorú tények szerint is
kiemelten kezeli Sopront, úgy, hogy közben nem feledkezik meg szűkebb és tágabb körzetének fejlesztéséről, modernizálásáról sem. Mindezek alapja az a
gazdasági fejlődés, amely 2010 óta jellemzi az országot, mert csak megfelelő pénzügyi stabilitás és évről
évre növekvő nemzeti jövedelem (GDP) teszi lehetővő egy egész ország modernizálását. Mindez úgy
valósul meg, hogy közben folyamatosan emelkednek a bérek (sajnos ezen a területen is nagy a lemaradásunk), nő a fogyasztás, ami termelésbővítést von
maga után, amely aztán újabb beruházásokat eredményez. Tehát nem arról van szó, hogy a megszorítások „eredményeként” jut forrás egy-egy terület fejlesztésére, hanem úgy, hogy közben fokozatosan, de
egyre többet fordíthatunk például a családokra és a
szociális–egészségügyi szférára is. Közgazdászok és
más pénzügyi elemzők szerint Magyarország gazdasági növekedése a következő években is folytatódik,
így biztosítható, hogy a már elkezdett és még csak a
tervekben létező beruházások, fejlesztések megvalósulnak országszerte és így Sopronban is.

Múzeumok őszi fesztiválja
A Soproni Múzeum is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiválja országos rendezvényhez. A programsorozat egészen november közepéig tart, most a közeljövő eseményeit közöljük.
UTAZÓ MÚZEUM
Október 13., szombat 15 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
A városszépítő családi program, illetve az utazómúzeumi
foglalkozás előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
nemeth.ildiko@sopronimuzeum.hu e-mail-címen lehet.

Az ünnepségen fellépett a Csendtörők együttes is FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Október a látás hónapja, 15-e
pedig a fehér bot napja már
több mint 45 éve, amelyhez kapcsolódóan Sopronban a Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete
tartott összejövetelt szombaton a Soproni Egyetem Lámfalussy-karának aulájában.
A rendezvényen Sopron önkormányzatának nevében Tóth
Éva képviselő köszöntötte a

képviselőket. – Önök ugyan
nem látják a színeket, a formákat, a fényt vagy a tárgyakat e
világban, de az élet valódi lényegét illetően mégis mi vagyunk
a gyengénlátók, a gyengén lényeglátók, a gyengén emberségesek, gyengén elfogadók, a szeretetkorlátozottak – tette hozzá.
– Az életet, a világot Önök látják
a lényege szerint, mert lélekkel

érzik, ezért a maga teljességében
is élik, lélekkel.
Az ünnepségen prózai, illetve
a Csendtörők együttes jóvoltából zenei előadásokat is hallhattak a résztvevők, valamint Vörös
Ákos is köszöntötte a megjelentek. A Lions Club Sopron tagja
értékes adományokat is átadott,
illetve egy közös szüretre invitálta az egyesület tagjait.

BRINGÁZZ VELÜNK BRENNBERGBE!
Október 14., vasárnap 14 óra, Erzsébet kert
A Soproni Múzeum a Bringázz Sopron Egyesülettel közös
szervezésben egy kilométeres kerékpártúrával tiszteleg a
Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója előtt.
VÁROSI FELFEDEZÉS: VILLAMOSTÚRA
A Soproni Múzeum és a Cédrus Könyvkereskedés közös helytörténeti játékkal tiszteleg a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója előtt. A sorozat első játékában az
érdeklődők saját tempójukban, izgalmas feladatok segítségével járhatják be az egykori soproni villamos útját. A játék
egyénileg végezhető, a feladatlapok a könyvkereskedés nyitvatartási idejében vehetők át. A játék a Cédrus Könyvkereskedéstől (Sopron, Bünker Rajnárd köz 2.) indul.
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Október 19-ig tartanak a programok

Soproni designhét

A Typozóna/2 című kiállítással vette kezdetét a designhét FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Alkalmazott Művészeti Intézetben tartott megnyitóval vette
kezdetét a soproni
designhét. A programok október 19-ig
tartanak.
Idén immár ötödször jelentkezik Sopronban a designhét. A
szervezők idén az építészet, a
városkép, a filmek, a gasztronómia, a zene területén szeretnék megmutatni, hogy milyen

ereje van a formatervezésnek.
A rendezvénysorozat az elmúlt
héten szombaton az Alkalmazott Művészeti Intézetben
megtartott Typozóna/2 című
kiállítás megnyitójával vette
kezdetét. A tárlaton kilencven
alkotó mutatja be munkáit. A
tipográfia az elmúlt években
a vizuális kultúra egyik megkerülhetetlen alkotóelemévé
vált. A korábbi háttér-, kiszolgálószerepéből előtérbe került,
felvállalva a többi képi tartalomhoz jól kapcsolható univerzális jelenlétet. A kiállítás célja
– a hazai művészeti egyetemek

tervezőgrafika tanszékeinek
bevonásával – a tipográfiát fő
kifejezőeszközként használó
vizuális művek, kísérletek
bemutatása.
Az eseménysorozat Sopronban október 19-ig tart, a heti
programot megtalálják újságunk 4. oldalán az Ez lesz című
rovatunkban. Az érdeklődők a
design témaköréből szélesebb
körű ismereteket szerezhetnek,
a szakma számára pedig bemutatkozási, kapcsolatteremtési, továbbképzési és tapasztalatcsere-lehetőséget biztosít a
rendezvény.

Bike safe:
kerékpár
regisztráció
A biciklik biztonságáért
tartottak rendőrségi felvilágosító rendezvényt az elmúlt hétvégén.
– Úgy gondoltuk, hogy a
város lakosságának jogos
az az igénye, hogy hivatalosan regisztráljuk a kerékpárjaikat – mondta Kovács
László rendőr alezredes, a
Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója. – Az adatrögzítés során egy országos,
központi adatbázisba rögzítjük a kerékpár főbb jellemzőit, a tulajdonos adatait, és képet is készítünk
a bicikliről. Ha bekerül a
kerékpár a rendszerbe, és
esetleg ellopnák, akkor
sokkal könnyebben juthat
vissza a tulajdonosához.
A regisztráció mellett a
szakemberek válaszoltak
az érdeklődők bűnmegelőzéssel kapcsolatos
kérdéseire, és vagyonvédelmi tanácsokat adtak. A
rendezvényt a rendőrség,
a polgárőrség, valamint
egy sportruházati áruházlánc együttműködésében,
közösségi munkában dolgozó fiatalok segítségével
tartották meg. Akik személyesen nem tudtak megjelenni a hétvégi eseményen,
azok otthon, interneten
keresztül a Bike safe rendszerben is regisztrálhatják
a kerékpárjukat.
www.sopronmedia.hu

2018. október 10.

Csapody Vera
emlékezete
ANDRÁSSY PÉTER

A Károly-magaslati kilátóban
több olyan növény akvarellje
látható, amelyet Csapody Vera
(1890–1985) festett a „Kitaibel-fajokról”; köztük található
a 20 forintos pénzérménk hátlapját díszítő magyar nőszirom
alfaj is. A kilátó látogatóinak
többsége sajnos nem ismeri Csapody Vera nevét, a Kis növényhatározóról azonban hallottak,
sőt, állították, hogy „otthon
valahol a könyvespolcon megtalálható”. Ez aligha véletlen,
hiszen a kiadvány 1986–1996
között több mint egymillió példányban jelent meg.
Csapody Vera édesapja, Payer
István az egykori soproni bencés
gimnázium növendéke volt, aki
24 évesen, az orvosegyetem elvégzésekor vette fel a Csapody
nevet. Édesanyja Allaga Vilma.
Mindenki Vera nénije nem volt
vérrokona a soproni születésű
Csapody Istvánnak.
A matematika–fizika szakos
tanár – aki botanikából is doktorált – a fővárosi Sacre Coeur Sophianum (Szent Szív Társaság)
Leánygimnáziumának oktatója,
majd igazgatója volt, 1948-ban,
az egyházi iskolák államosításakor elbocsájtották. A miniszter aláírásával kapott határozat
szerint „szellemi tevékenységet
nem folytathat”. Ez év szeptemberétől Budapesten, a Vajdahunyad várban lévő növénytárban
– ahol Jávorka Sándor volt az

igazgató – takarítónőként dolgozhatott (titokban persze ekkor is festett). 1949. január elsejétől 1965. december 31-ig „tudományos segédmunkatárs”,
majd „munkatárs.” Nyugdíjazása után 1972-ig rendszeresen
dolgozott ugyanott.
Végül idézzük Csapody Verát:
„Az én hivatásom, hogy másoljam le a természet szépségeit.
Mindegyiket, amennyire csak
lehetséges a helyszínen. … Mérhetetlenül fontos a csodálkozni
tudás. Az emberek ezt, különösen a városban, lassan elfelejtik.
Tízezernyi növény képével és
kilencvenöt évével a háta mögött miben foglalja össze élete tanulságait? Legyen az embernek hivatása.” (Új Ember,
1985. április)

UTOLJÁRA SOPRONBAN! • November 23. 19.00 • November 24. 19.00 • November 25. 15.00
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

2018. október 10.

Jelenetek egy
házasságból
PLUZSIK TAMÁS

A Jelenetek egy
házasságból című
Ingmar Bergman
adaptációt láthatta
a közönség a Soproni Petőfi Színház stúdiószínpadán, a Liszt-központ
Széchenyi-termében.
Emblematikus alkotás volt
a film is Liv Ullmann-nal és
Erland Josephsonnal, és a darab
soproni bemutatója sem okozott csalódást.
– Bergman nemcsak kiváló
filmrendező, hanem egy elképesztően zseniális író is, amit
már megtapasztaltam az Őszi
szonátánál és most ennél az
alkotásánál is – fogalmazott
Pataki András. – Egy teljesen

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

hétköznapi témát dolgoz fel
úgy, hogy az tele van érzelemmel, indulattal, megbocsátással
és szeretettel, felvázolja, hogy a
házasságban ki, milyen szerepeket vesz fel, és azoktól hogyan
akar szabadulni. Azt hiszem,
nem lesz olyan néző, aki egyegy mondatban ne ismerne
majd magára, ne ismerne majd
a maga házasságára.
Az előadás különös pikantériája, hogy azt Kiss Szilvia és Gál
Tamás személyében igazi házaspár adja elő. – Szilvivel boldog
házasságban élünk, és mindketten nagyon is el tudunk vonatkoztatni attól, amit a darabban
mutatunk – mondta az első soproni előadást követően a Johant
alakító Gál Tamás. – Ez így is van
rendjén, azzal együtt, hogy az
előadás sokakban sebeket szakít
fel, nem mintha ez volna a célja,
de Bergman darabja látom és érzem, hogy nagyon mélyet hat.

Gál Tamás és Kiss Szilvia FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Világjáró
kórus
A soproni Kórus Spontánusz
izgalmas koncertkínálattal
indítja útjára történetének
első saját bérletsorozatát a
2018/2019-es évadban.
Világkörüli útjuk első állomása Amerika. Amerikai Egyesült
Dallamok elnevezésű koncertjükön november utolsó vasárnapján észak-amerikai kortárs
kórusmuzsikával ismertetik
meg a Szent Margit-templomba látogatókat. Többek között
olyan ma élő, közkedvelt és világhírű zeneszerzők művei szólalnak meg, mint Eric Whitacre,
Ola Gjeilo, Jake Runestad vagy
William Hawley.
Az új év márciusában Afrikába, valamint a Karib-szigetekre
repíti el közönségét a Spontánusz: a Strokes ütőegyüttes és
városi középiskolás kórusok
közreműködésével, afrikai–karibi dallamokkal teremt farsangi
hangulatot a vegyes kar a GYIK
Rendezvényházban. A Fantasy
koncertek méltó utódjaként debütál majd a Farsangi Funk névre hallgató koncert.
Útja vége felé hazai vizekre
evez a társaság, hiszen az utolsó
állomás Európa. A kórus júniusi
Eu(ro)fória című koncertje egészen különlegesnek ígérkezik: a
budapesti Vass Lajos Kamarakórus vendégszereplésével olyan
európai kórusművek csendülnek fel a Szent Imre-templomban, melyek két kórusra íródtak.
A Kocsis-Holper Zoltán, a Nemzeti Énekkar másodkarnagya garancia a jól összehangolt, minőségi együtt muzsikálásra.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Városunk legifjabb
bajnoka
Nem várt sikerrel zárult az atléták diákolimpiai országos döntője a III. korcsoportban, ami
a 7–8. osztályosokat jelenti. Az
1980-ban született Vígh Szilvia
a 100 méteres síkfutás országos döntőjében 12,75 másodperces idővel mindenkinél
gyorsabbnak bizonyult, s így a
dobogó legmagasabb fokára
állhatott. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola tanulójának
Kinter Györgyné a testnevelő
tanára, edzője pedig Németh
Gyuláné. Mindketten mindent
megtesznek azért, hogy Szilvi
napról napra jobb eredményeket érjen el. Két éve kezdett el
atletizálni Vígh Szilvia, s első
eredménye a „Ki a leggyorsabb,
legkitartóbb?” országos döntőjének második helye volt a 60
méteres síkfutásban. Nagyon
szeretek futni, mondotta a gárdonyis diáklány, s edzőim szerint az adottságaim is megvannak. Az idén még nem számítottunk erre a helyezésre,
de azért dobogó közelbe vártak, ezért ha lehet, én még jobban örülök a bajnoki címnek.
(Soproni Hírlap)

1968
A Soproni VSE bravúrja!
Mi van a soproni labdarúgással? – kérdezte az idén sok-sok
sportbarát, főleg tavasszal.

Az NB III. északnyugati csoport táblázata szomorú képet
vetített az olvasó elé Sopron
futballsportjáról. Azóta egy
kicsit megváltozott a helyzet.
Igaz, hogy a tavaly még NB
II-es Soproni Textiles ma kieső
helyen áll, az SVSE azonban…?
Két hónap alatt páratlan bravúrt hajtott végre. Augusztus
18-án, az őszi első forduló után
az utolsó helyen állt a soproni
együttes. Kiesünk… – kesergett sok soproni szurkoló. Nem
esünk ki…! – volt erre a válasz
a vezetőktől. Nos, az utóbbiaknak lett igazuk, ugyanis az
azóta lejátszott hét fordulóban veretlenül, tizenkét pontot szerzett az SVSE, és tizenkét helyet rukkolt előbbre. Ilyen
bravúr a 144 csapatos NB IIIban senkinek sem sikerü lt.
Nemcsak jobb, de eredményesebb is lett a csapat játéka, s
ma már mind többen látogatják a soproni lila-fehérek mérkőzéseit. (Népsport)

1918
Kolduló katonák
Néhány nap óta a lőveri lakásokat valósággal a sáskajárás
erősségével lepik el kolduló
katonák, akik a barakk kórházak deszkakerítésein át szökdösnek ki. Erőszakosságuk már
tűrhetetlen. Kérjük a hatóságokat, hogy ennek a rendellenes
dolognak vessenek minél előbb
véget! (Soproni Napló)

Villásreggeli
a Városházán
Mint tudósítónk táviratozta,
vasárnap lesz Sopronban
a Vaságyú nevű háborús
emlékmű leleplezése, melyen a
királyt Hubert Salvator főherceg, tüzérszázados képviseli. A
városházán a huszonegy éves
főherceg tiszteletére villásreggeli lesz. A városi tanács úgy
határozott, hogy a villásreggelit a városi díjnoknőkkel szolgáltatja fel. A napokban főpróbát
tartottak a felszolgálásból, de a
dolog nagy elkeseredést keltett
a díjnoknők között, akik a megbízást lealacsonyítónak tartják,
és ezért többen meg is tagadták
annak teljesítését. (Az Est)

Papír tízfilléres
Sopronban
Az aprópénzhiányon ötven filléres papírpénz kibocsátásával
akart segíteni Sopron városa.
Azóta kézről kézre járnak a
helyi forgalomban az 50 filléres
bankjegyek, de ezzel még nem
oldódott meg a probléma, ezért
a városi tanács elhatározta,
hogy 10 filléres papírpénzt fog
kibocsátani. A pénz a forgalom
lebonyolítására alkalmas lesz
ugyan, de a szkeptikusok szerint a város ráfizet erre a pénzre,
mert előállítása többe kerül tíz
fillérnél. (Ország – Világ)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Előhang – az első öt perc siker

Tehetséggondozás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Liszt-központ legújabb kezdeményezése, hogy fiatal soproni diákokat jutalmaz
és mutat be a város
kultúrabarát közönségének. A tehetséggondozásnak, a fiatalok megszólításának
egyik módja lehet ez
a program.
A sorozat első előhangjaként
Bognár Adrián Bokréta-díjas
néptáncos lépett fel az idősek
világnapja alkalmából megszervezett Miskakancsó kiállítás
megnyitóján. Adrián 2016-ban
a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedő egyik sikeres
és nagyon kedvelt versenyzőjeként lett ismert Sopron-szerte.
Azóta több szólótáncversenyen
is szép eredményt ért el, jelenleg a budapesti Táncművészeti
Egyetem középiskolás előkészítő osztályának növendéke.
Az új kezdeményezés „Előhang – az első 5 perc siker!” címe
azt jelenti, hogy októbertől májusig minden, a Liszt-központban tartandó rendezvény előtt
színpadot, rivaldafényt és sajtónyilvánosságot, vagyis figyelmet adnak egy-egy ifjú zenésznek, előadónak, írópalántának
vagy leendő kutatónak. Ez az ötpercnyi figyelem elismeréssel

Az első fellépő Bognár Adrián Bokréta-díjas
néptáncos volt FOTÓ: SZALAY KÁROLY
is jár: egy díszes emléklappal és
egy kitüntető tablón való megjelenéssel honorálják. Vagyis a
Liszt-központ földszinti előterében elhelyezett tablón egész
évben gyűjtik azoknak az előhangoknak a portréját, akiket
az év során rivaldafénybe állítottak, akiket a közönség megtapsolt és akikre büszke lehet az
egész város.
Az előhangra jelöléseket és jelentkezéseket egyaránt elfogadnak a szervezők. Bátorítják az iskolákat, a szülőket, a tanárokat
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és klubvezetőket: javasoljanak
tehetséges fiatalokat. A rövid
bemutatással kísért ajánlásokat az info@prokultura.hu
e-mail-címre küldhetik el.
OKTÓBERBEN RIVALDA
FÉNYT KAP MÉG:
Október 10.: Bartokos Botond zongorán (a Liszt-érzékenyítő beszélgetés előtt)
Október 18.: Márkus Boróka diákköltő (Lackfi János
és Vörös István estje előtt)

hang

IMPROVIZATÍV

ZENÉS VERSEST

ZONGORA:

Szakcsi Lakatos Béla
HEGEDŰ:

Kathy-Horváth Lajos
VERS:

Takács Bence Ervin
•

A szervező Eszterháza Központ
borkóstolóval várja a közönséget

•

Belépőjegy: 1.000 Ft.

2018.

18.

OKTÓBER
CSÜTÖRTÖK
19 ÓRA

S O P R O N BÁNFALVI
KOLOSTORH O T E L

Hideg vízben fürdetett gondolatok,
három hangszerre. Adott egy zongora, egy hegedű és egy emberi
hang. Vajon képesek-e még ma is
„szólni és üzenni ők mély szellemhangokon”, avagy a magyar irodalom,
a magyar cigány- és komolyzene
mint posztumusz dereng csak a fejekben? A feltett kérdésre az est során
adja meg a választ a három művész,
Szakcsi Lakatos Béla, Kathy-Horváth
Lajos és Takács Bence Ervin, akik egy
összekacsintás után egészen egyedi
és új hangot ütnek meg: a múltból
vett komolyzenei hangok és improvizációk, a zongora és hegedű játéka
mellé beemelt költészet harmóniáját.
9400 Sopron, Kolostorhegy u. 1.
Tel.: (+36) 99 505 895
info@banfalvakolostor.hu
www.facebook.com/kolostor
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Tájkerékpáros
bajnoki futam
RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt hétvégén városunk adott otthont a
tájkerékpáros középtávú országos bajnokságnak. A soproni versenyzők
az utánpótlás és a
senior kategóriákban
is szép eredményeket értek el.
Tájékozódási kerékpárosok vették birtokba múlt hétvégén a
Nemeskúti úti vadászház környéki erdőket. A középtávú kategóriában országos bajnokságot
rendeztek szombaton. Emellett
szintén közép- és hosszútávú
kategóriában magyar és osztrák kupafutamokat bonyolítottak le. Két nap alatt mintegy 320
versenyző állt rajthoz.
– A tájékozódási kerékpár nagyon hasonlít a tájékozódási futáshoz. Itt is térképet kapnak a
versenyzők, ez alapján kell minél rövidebb idő alatt teljesíteni
a távokat – mondta el Molnár
Tibor, a SMAFC Tájfutó Szakosztályának szakosztályvezetője. – Fontos különbség, hogy
a kerékpárosoknak kizárólag
az erdei, illetve mezei utakon
lehet közlekedni, a futók esetében nincs ilyen kikötés, ők

Kupagyőztes
SKC,
Sopron kerekesszékesek
Basket
Vegyes hétvégét zártak az élvonalbeli
kosárlabdacsapatok.
A férfiak kikaptak, de a
nők továbbra is veretlenek a bajnokságban.
Volt tartás, de vesztettek

A tájékozódási kerékpárosok az országos
bajnokság, valamint a magyar és az osztrák kupa
futamain is indulhattak FOTÓ: NÉMETH PÉTER
bármilyen útvonalat választhatnak maguknak.
Molnár Tibor hozzátette: komoly eredmény, hogy a SMAFC
a városi sportfelügyelettel közösen országos bajnokságot
rendezhetett. A hazai ob futamain csak magyar versenyzők
indulhattak, viszont a kupafutamokban nemzetközi volt
a mezőny.
– Mintegy 120 osztrák versenyző látogatott Sopronba
a múlt hétvégén, de volt cseh
és litván indulónk is – hangsúlyozta Molnár Tibor. – A célunk

természetesen az, hogy városunkban népszerűsítsük a tájkerékpározást – erre kiváló alkalom volt a két nap. Ausztriában
már rendkívül közkedvelt ez a
különleges sportág, reméljük,
Sopron környékén is minél több
kerékpáros kap kedvet az erdei,
térképes bringázáshoz.
Az ob-n hét kategóriában
hirdettek győztest. A soproni
versenyzők közül Plájer Lajos
a senior (M60) kategóriában
bronzérmet szerzett, míg Mesics Botond a 15–17 évesek mezőnyében 6. lett.

2018. október 10.

PVSK Veolia – SKC: 83–75
Az első negyedben elengedték
a soproniak a pécsi együttest,
és hiába fordítottak a harmadik negyedbeli játékkal, ez sokat
kivett a srácokból. A zárószakaszban a kritikus pillanatokban jobban koncentráló pécsiek
nyertek. Sabáli Balázs vezetőedző szerint pozitívum volt,
hogy vesztes helyzetből is fel
tudtak állni, nyolcpontos előnyt
szereztek, ám ezt a védekezésben elkövetett hibák miatt nem
tudták megtartatni.

A tavalyi bajnoki cím után
újabb, jelentős trófeát szerzett a
Soproni Tigrisek SE kerekesszékes kosárlabdacsapata. A győzelmi reményekkel érkező Soproni Tigrisek SE a Magyar Kupa
hármas döntőben a Budapesti
Törekvés SE, valamint a DVTK
csapataival mérkőzött.
– Mindjárt az első meccsünk
beillett egy előrehozott döntőnek, hiszen várható volt, hogy
a Törekvés elleni találkozón dől
majd el a végső győzelem sorsa
– mondta Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek SE elnöke. – Fordulatos, izgalmas és nagy küzdelmet
hozó találkozót vívtunk, és végül
47–41 arányban sikerült győzni.
A következő meccsen a Törekvés
a papírforma szerint legyőzte a
miskolci DVTK-t, így az utolsó találkozónkon tehettük véglegessé

a kupagyőzelmet. A Diósgyőr ellen magabiztosan játszottak a
srácok, 28 ponttal tudtunk győzni, így az egyesület történetében
először elhódítottuk a Magyar
Kupát. Ezúton is gratulálok Magyar András vezetőedzőnek és a
csapat összes tagjának!
Nagy Tamás hozzátette: tavaly Pécsett rendezték a kupadöntőt, amelynek hatására a
baranyai megyeszékhelyen is
megalakult egy kerekesszékes
kosárlabdacsapat, ők várhatón
jövőre már a bajnokságba is beneveznek. Hasonló okok miatt
bonyolították le idén Székesfehérváron a Magyar Kupa döntőjét, ahol a finálé védnöke volt a
korábbi NBA-játékos, Dávid Kornél, valamint az Alba Fehérvár
sokszoros válogatott centere,
Lóránt Péter.

Simán nyert
a Sopron Basket
Sopron Basket – Aluinvent:
DVTK 82–65
A címvédő soproniak 17 ponttal múlták felül a vendég Diósgyőrt a női kosárlabda NB I.
szombati játéknapján. Roberto
Iniguez vezetőedző a meccs
után értékelt: – Nem volt egyszerű dolgunk, a döntő tényező
a második félidei agresszívabb
játékunk volt. Javítani kell a
begyakorolt elemeken, és a mérkőzésen látott mentalitással kell
folytatni a munkát a jövőben is!

A Soproni Tigrisek SE kupagyőztes csapata

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT › RÖVIDEN
Emlékfutás
Milyen szezont vár
a női kosarasoktól?
SZALAI DÓRA:
Nagy lökést adott a csapatnak, hogy Sopronban rendezték meg a Final Fourt,
azaz a négyesdöntőt. A lányok jól kezdték az idei bajnokságot, hiszen győztek a
Cegléd és legutóbb a Miskolc ellen. Ez reményt ad a
jó folytatásra.
KOVÁCS GÁBOR:
Idén is csak azt kívánom,
hogy ismételjék meg a tavalyi sikereiket, azaz jussanak be az Euroliga négyesdöntőjébe, illetve nyerjék
meg a bajnokságot! Az pedig külön öröm lenne, ha
a magyar kupa is Sopronba kerülne.

Babos Tímea jól
menetelt

LAMBERT DÁVID:
Hajtsanak ezerrel, és akkor jönnek a győzelmek, a
szép eredmények! A csapat
a tavalyi sikerekkel magasra
tette a mércét, de ha összetartanak, akkor ezek ismét
megismételhetőek lesznek.

SZABÓ CSABA:
Sopron hírnevét is öregbíti, illetve más országok
is megismerik a város nevét, amikor a csapat az Euroligában szerepel. Jussanak tovább a csoportkörből, s legyenek ott Európa
legjobbjai között!

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége és honvédség
170 éves a magyar honvédség elnevezésű közös rendezvénysorozatának keretében az elmúlt héten pénteken
emlékfutást tartottak
Sopronban. A rajt előtt
az evangélikus temető
előkertjében koszorúzást tartottak. Az eseményen részt vett dr.
Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok is.

A soproni Babos Tímea
– oldalán Kristina Mla
de
n oviccsal – a negyeddöntőben búcsúzott a pekingi keménypályás tenisztorna női
páros versenyétől.
Az első helyen kiemelt
magyar–francia kettős a Lucie Hradecka, Jekatyerina Makarova, cseh–orosz duó
elleni összecsapáson
nem kezdett jól, hiszen ellenfele az első
két adogatójátéka alkalmával bréklabdához
jutott, és másodszorra
ki is használta azt.
A második játszmában
az adogatásait jobb
százalékban megnyerő cseh–orosz kettős
bizonyult jobbnak, így
Babosék 1 óra 24 perc
alatt búcsúztak.

2018. október 10.
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LELÁTÓ

Kosárlabda
Október 12., péntek 19 óra, Krasznai-sportcsarnok
SMAFC–Hódmezővásárhelyi KSE
Október 13., szombat 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Szolnoki Olaj KK
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A felnőtt csapat tagjai az SC Sopronban kezdtek focizni

Győzelmi sorozat

Ökölvívás
Október 13., szombat 8 óra, papréti tornacsarnok
90 éves a Soproni Ökölvívó Club

Labdarúgás
Október 14., vasárnap 17 óra, SVSE-sporttelep
SVSE–Sopronhorpács

SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK
Október 10., szerda, illetve október 17., szerda 10 óra,
FORFA és Elektromos Tekepálya
Szabadidős 60 dobásos városi tekebajnokság
Sportnap
Október 12., péntek 14 óra
Nyugdíjas klubok meghívásos sportnapja

Turris SE: sikeres
asztaliteniszezők
A Nagykanizsán rendezett
régiós újonc ranglistaversenyen a három nyugat-dunántúli
megye legjobbjai vettek részt.
Az U11-es korosztályban Imre
Gábor első lett, míg Kiss Máté
a második helyet szerezte meg.
Imre Gábor egy korosztállyal feljebb, az U13-asoknál is bizonyított: kiváló versenyzéssel bronzérmes lett.
Szintén a nyugati régió fiatal pingpongosai mutathatták
meg tudásukat a Celldömölkön rendezett újonc és serdülő
területi ranglistaversenyen. Az
U13-asoknál Fehér Hugo bronzérmes lett. Az U15-ös korosztályban Fehér Leó bajnoki címet
szerzett, mögötte pedig Fehér
Hugo végzett a második helyen.
Az U15-ös páros versenyben
„taroltak” a soproniak: a Fehér
Leó – Fehér Hugo kettős lett az
aranyérmes, Keszei Róbert pedig a veszprémi Epringer Mártonnal az oldalán a bronzérmet
gyűjtötte be. A lányok versenyében az U15-ösöknél Tóth Nóra

párosban a harmadik, egyéniben pedig a negyedik helyezést
tudta elérni.
A területi ifi ranglistaversenynek Mohács adott otthont. Az
U18-as mezőnyben a 15 éves Fehér Leó – Söveges Zalán páros az
ezüstérmet szerezte meg, egyéniben pedig Fehér Leó a negyedik helyen végzett.
– A ranglistaversenyek kiemelten fontosak a számunkra, hiszen ezeken a megmérettetéseken szerezhetnek értékes
ranglistapontokat fiatal játékosaink – mondta el Tóth Tibor
vezetőedző.
– A Turris SE országos szinten
az első nyolc egyesület között
van, az eredmény jó visszajelzés számunkra. Fontos, hogy
az utánpótláskorú játékosaink
a saját korosztályuk legjobbjaival mérkőzzenek, ugyanakkor az
NB II-ben és NB III-ban már a felnőttek között is megmutathatják magukat. Büszkék vagyunk a
fiatal soproni asztaliteniszezők
sikereire.

Legutóbbi mérkőzésén 3–0-ra nyert az SC Sopron csapata a Kapuvár ellen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

Az SC Sopron létszáma folyamatosan növekszik, mára 600-an futballoznak az egyesületben az óvodásoktól az U19-es korosztályig,
illetve a női szekciótól az öregfiúkig – és minden terület sikeresnek mondhatja magát.
Ágoston Zsolt vezetőedző jó
szakmai munkájának köszönhetően napról napra fejlődik,
erősödik a felnőtt együttes. A
megyei első osztályú bajnokság
indulása óta eltelt nyolc fordulót
a vártnál is sikeresebben vette a
csapat, a kezdeti botlás után hét
megnyert mérkőzés a mérleg.
– Egy sikeréhes, nagyon ös�szetartó, szinte baráti társaság

jött össze a csapatban – hangsúlyozta Ágoston Zsolt. – Ez annak köszönhető, hogy egy korosztályhoz tartoznak, s a felnőtt
keret tagjainak – két–három játékos kivételével – az SC Sopron
volt a nevelőegyesülete. Szeretnénk sokáig jó hangulatú, győzelemmel fűszerezett mérkőzéseket játszani az egyre növekvő számú szurkolóinknak. Az

LABDARÚGÓ EREDMÉNYEK
DUNA TAKARÉK MEGYEI I. OSZTÁLY
Sopron–Kapuvár: 3–0
Ágoston Zsolt vezetőedző értékelése:
– A kitűnő erőben levő Kapuvárt nehezen
tudtuk két vállra fektetni. Örülünk neki,
hogy végre nem kaptunk gólt. Külön

egyesület
vezetése
profi feltételeket biztosít
számunkra. Az utánpótlás is
biztosított.
– Bánfalvi Zsolt szakmai igazgató folyamatosan figyeli a fiatal tehetségeket, a jól teljesítők
pedig már a felnőtt kerettel
edzhetnek – tette hozzá Ágoston Zsolt. – Jövőbeni terveink között szerepel az egyesület arculatának megőrzése, a közösségi
kohézió növelése, s ami talán
a legfontosabb, szurkolótáborunk kiszolgálása. Ezeket
a célokat alázatos, kemény
Ágoston Zsolt vezetőedző
munkával és jó eredméFOTÓ: NÉMETH PÉTER
nyekkel fogjuk elérni.

öröm a soproni szurkolóknak és az SC
Sopron vezetőségének, hogy a kapuváriak soraiban láthattunk hat SC Sopron
nevelésű játékost is.
Soproni FAC – Beled: 0–2
A táblázat utolsó előtti helyén álló soproniak ezúttal is becsülettel, nagy szívvel

küzdve harcoltak, de nem sikerült a győzelem. A beledi csapat a mérkőzés 88.
percében szerezte meg második találatát, így megérdemelten nyerte meg a
mérkőzést.
MEGYEI III. O. SOPRONI CSOPORT
Sarródi Ászok – SVSE: 0–6

Küzdősport-eredmények
Igazán eredményes
őszt tudhatnak maguk
mögött a soproni
Növényi sportakadémia versenyzői, a
magyar bajnoki címek
mellett vb aranyérmet
is begyűjtöttek.
A kazahsztáni Asztanában rendezték meg legutóbb az egyik
küzdősportfajta, a grappling
világbajnokságot. A Növényi
sportakadémia versenyzője,
Táp Ferenc az erős versenyben
aranyérmet szerzett, a magyar
bajnok Dénes Ákos pedig a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. A soproniak sikeres
szereplése annak tükrében is
figyelemre méltó, hogy a főként
birkózásra, dzsúdóra épülő
sportágakban az orosz utódállamok versenyzői még mind a
mai napig a világ élvonalába tartoznak. A versenysorozat nem
áll meg, Dénes Ákos egy másik
küzdősportágban, a ketrecharcban (MMA) a Bahreinben megrendezendő junior világbajnokságon is részt vesz.

TÁRSASHÁZ

TÁRSASJÁTÉKOS
HÉTVÉGE
100
A tavalyihoz hasonlóan idén is megrendezik október végén a küzdősportgálát
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Mint azt Babos Zoltántól, a
soproni Növényi sportakadémia vezetőjétől megtudtuk, a
nemzetközi sikerek mellett a
hazai versenyeken is jól helytálltak a sportolók. A városban
négy éve honosították meg
a grapplinget, jelenleg több
mint harminc sportolójuk van.

8–10 versenyzőt mindig tudnak
indítani a nagyobb megmérettetéseken, és már komoly sikereik is vannak.
– Hungarian Fight Open néven október huszonnyolcadikán
a Novomatic-arénában nemzetközi küzdősportgálát tartunk
– tette hozzá Babos Zoltán.

– Ekkor a soproni Tóth László
világbajnoki ökölvívó címért
bokszol majd. A rendezvényen
szeretnénk kedvcsinálóként
bemutatni a különféle küzdősportokat (MMA, K1, ökölvívás,
grappling), s nem mellesleg a
rangos versenyen tovább növelni az érmeink számát.

féle

Kipróbálhatók
szabadon vagy
játékmesterekkel!

2018. október 20-21. 10:00-18:00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

társasjáték

77 asztalon
3

szinten

Együttműködők: Játékláz Játékbolt Sopron, Gémklub Budapest.
A helyszínen kedvezményes játékvásárlási lehetőség és meglepetés programok.
Jegyár egy napra: 800 Ft / Családi jegy egy napra (max. 5 fő): 2.000 Ft
Jegyár két napra: 1.200 Ft / Családi jegy két napra (max. 5 fő): 3.000 Ft
Jegyek a helyszínen válthatók: 9400, Sopron, Liszt Ferenc u.1.
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Cseh fiatalok a Handlerban
MADARÁSZ
RÉKA

Diákcsere
program
keretében
fogadtak cseh vendégeket a közelmúltban
a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző
Iskolájában. A hét diák
és két kísérőjük tartalmas programokon
vett részt az asztalos
szakmabeliekkel.
A csehországi kisváros, Slavkov
u Brna egyik szakképző iskolája két évvel ezelőtt cserekapcsolatot ajánlott fel a soproni
Handler-iskola vezetőségének.
A hasonló képzési területeken
működő két intézmény azóta

A cseh asztalos tanulók szakmai gyakorlaton is részt vettek FOTÓ: FOLCZ TÓBIÁS
rendszeresen együttműködik:
oda-vissza látogatásokat szerveznek. Három héttel ezelőtt
a csehországiak voltak városunkban, a soproniak pedig

decemberben viszonozzák a
„vendéglátást”.
– Minden évben négy–négy
napot töltünk együtt a csereprogram keretében – tudtuk

meg Kánitsch Tamástól, a Handler-iskola tanműhelyvezetőjétől. – A közös élményeket tavaly
még tetézte, hogy a csehek meghívtak minket országos szakmai

versenyükre, mi pedig a magyar
asztalos csapatversenyre vittük el őket.
A cseh diákok két nap szakmai gyakorlaton vettek részt a
Hőközpont utcai tanműhelyben. A handlerosokkal közösen elkészítettek egy faipari
projektterméket.
– Nálunk elsősorban a modern technológiákkal ismerkednek a külföldi diákok, mi pedig náluk a hagyományos kézi
műveleteket gyakoroljuk – tette hozzá Folcz Tóbiás szakmai
oktató. – Vendégeinket üzemlátogatásra vittük, és megmutattuk nekik Sopron és környéke
látnivalóit.
Az idei év különlegessége volt,
hogy éppen ebben az időpontban rendezték meg az Euroskills versenyét, így közösen ezt
is megtekintették. A cseh kísérőtanár elmondta, elégedettek a
cserekapcsolat működésével, és
szeretnék, ha folytatódna.

2018. október 10.

A hét mottója:
„Ha valamiért
vagy valakiért
áldozatot hozok,
az nem elvesz
belőlem, hanem
hozzám ad. Annak
a lemondásnak
az ereje belém
költözik... A dolgok
láthatatlanul, a
rajtunk túli világban
összefüggenek.”
Schäffer Erzsébet (magyar
Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista)

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Schäffer Erzsébet:
Hol vagy?

Diákparlament Fanni németül vitázott
A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium, valamint a Berzsenyi
Dániel Evangélikus Gimnázium
(Líceum) diákönkormányzatainak vezetősége és kísérőtanárai
is részt vettek a közelmúltban
Piliscsabán megtartott evangélikus diákparlament ülésén.
Az idei tanácskozás fő témája a
közösség volt.
– A másfél órán keresztül tartó beszélgetésen sok információ
hangzott el mind a beszélgetést
tartó esperes részéről, mind az

evangélikus iskolák képviselőitől. Így mi is sok új ötletet hallottunk a hogyan is lesz a gyülekezetből közösség témában.
Az elmúlt hétvége rengeteg új
élményt adott nekünk, lelkesen
várjuk a következő találkozást –
közölte lapunkkal Takács Dorina, az Eötvös-iskola diákönkormányzatának elnöke.
A résztvevő tanulók az egyik
közös program elemeként ellátogattak a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Fébé Evangélikus Szeretetszolgálathoz is.

AZ INTERNETEN IS!
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 3.
szám alatti 28 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. október 31. (szerda) 9.00
A licit időpontja: 2018. november 8. (csütörtök) 8.30
(induló licitár: 4.094.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 4.
szám alatti 19 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. október 31. (szerda) 9.00
A licit időpontja: 2018. november 8. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 3.100.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 6.
szám alatti 66 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. október 31. (szerda) 9.00
A licit időpontja: 2018. november 8. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 11.620.000 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.

›

MADARÁSZ RÉKA

Mint arról lapunkban beszámoltunk, szeptember közepén
Pozsonyban rendezték meg a
német nyelvű vitavetélkedő
nemzetközi döntőjét. Az elődöntőbe huszonnégy versenyzőből nyolcan kerültek be, köztük Balázs Fanni, a Berzsenyi
Dániel Evangélikus (Líceum)
Gimnázium és Kollégium 12. C
osztályos tanulója és egy budapesti fiú. (Fannit korábban az
„Így írok én…” című irodalmi
pályázat novella kategóriájának
nyerteseként már bemutattuk
újságunkban.)
– A pozsonyi megmérettetést
megelőzte egy egyhetes drezdai
tréning, amelyen felkészítettek
minket a versenyre – tudtuk
meg Fannitól. – A majdnem egyhetes vetélkedő tréningnappal
kezdődött. A második napon
még mind a huszonnégyen indultunk. Két kérdésről kellett ütköztetnünk a véleményünket:
„Betiltsák-e az egyszer használatos műanyag termékeket?”,
illetve „Betiltsák-e a szexuális

Balázs Fanni FOTÓ: NÉMETH PÉTER
tartalmú reklámokat?”. A helyzetünket nem könnyítette
meg, hogy a vita kezdete előtt
20 perccel tudtuk meg, hogy a
kérdés mellett vagy ellene kell-e
állást foglalnunk.
A szerdai elődöntőre már csak
nyolcan kerültek be. A feladat itt
sem volt egyszerűbb, ugyanis a
lánynak az ellen kellett érvelnie,

hogy a diákok látogassanak-e
olyan emlékhelyeket, amelyeket
diktatúrák áldozatainak emeltek. Fanni elmondta, ugyan a
döntőbe nem jutott be, de így
is elégedett, mert az volt a célja,
hogy a legjobb nyolcba bekerüljön. A mosolygós és kedves ifjú
hölgy szabadidejében legszívesebben olvas és lovagol.

Indul a Széchenyi Casino
Rendhagyó előadássorozatot
indít a Széchenyi-gimnázium.
Az iskola egykori diákjai tartanak majd – havonta egyszer
szerda délutánonként – előadást
az intézményben. A rendezvény
a Széchenyi Casino, avagy felvilágosító töredékek a világról széchenyista szemmel címet kapta.
– A kaszinó kifejezés eredeti
jelentésében Széchenyi nevével

forrt össze. A gróf a közérdekű
eszmecsere, a párbeszéd, a nyilvánosság színtereként határozta meg a kaszinót, ez a teremtő
szándék húzódik meg a mi kezdeményezésünk hátterében is –
mondta Farkas Gábor, az iskola
igazgatója. – A programot szabadegyetemi jelleggel képzeltük
el. A változatos témájú előadásokat kötetlen beszélgetések

zárják majd le. A Széchenyi
Casinóba egyrészt az egykori
és a jelenlegi széchenyista diákokat, másrészt a város polgárait várjuk.
Elsőként Kubinszkyné dr.
Horváth Patrícia (a vízilabda-válogatott volt világbajnok
kapusa) tart előadást október
17-én, szerdán 17 órától az iskola dísztermében.

A zene világnapja a Kozmutzában
A zene világnapja alkalmából
interaktív műsort nézhettek
végig a Kozmutza Flóra EGYMI
tanulói a közelmúltban. A gyerekek nagy örömmel kapcsolódtak be a Buborékvilág című
egyórás előadásba. A Soproni
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola,
Óvoda és Szakiskolában azzal

emlékeztek meg a zene világnapjáról, hogy Bécsből érkező
vendégeket fogadtak. Fejes
Ágnes és Schmuck Éva Magyarországon először városunkban
mutatták be mesére épített,
interaktív, zenés műsorukat.
– Eddig még csak Ausztriában adtuk elő a Buborékvilágot, de nagyon szerettük volna
magyar nyelven is megpróbálni

– tudtuk meg Schmuck Évától.
– Az előadás célja, hogy a gyerekek játszva ismerjék meg a
zenei alapokat – a ritmusokat,
egy kicsit a hangokat –, és ily
módon érintkezzenek a klas�szikus zenével.
Éviék szeretnék Magyarországon is minél több helyszínre –
óvodákba, iskolákba – elvinni a
műsorukat.

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

Schäffer Erzsébet ismét
egy vallomásos kötettel lepi meg olvasóit. Kitár egy kaput, mely mögött egy drámai élethelyzetben lévő férfi és nő
kapcsolatának olyan intim tartományaiba vezet,
amelyekről nem szoktunk
beszélni. Legalábbis így
nem. A szerzőben többször felsejlik, talán nem
is szabadna ilyen természetű érzéseket idegenek
elé tárni. De könyveiből ismert őszintesége, beleérző figyelme és természetessége ezúttal is ledönti
a tiltó korlátokat.

Ez történt
Sopronban
105 évvel ezelőtt, 1913. október 5-én új épületben a
Deák téri Lenck-villában nyílt
meg a városi múzeum állandó kiállítása.
100 évvel ezelőtt, 1918. október 6-án kezdődött a
tanév a selmecbányai M.
kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola hallgatói számára. Az I. világháborút követő cseh megszállás miatt az
intézménynek menekülnie
kellett, a tanévet 1919-ben
már Sopronba átköltözve
fejezték be.
75 évvel ezelőtt, 1943 októberében avatták fel Szakál Ernő Lackner Kristóf emléktábláját a Lackner Kristóf utca és az Ógabona
tér sarkán.
25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én került sor Házi
Jenő főlevéltáros emléktáblájának avatására a nevét viselő utcában.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2018. október 10.
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Barna Máté emlékére

LASSAN A FÁTÓL NEM
LÁTJUK AZ ERDŐT

MÉSZÁROS DOMONKOS ATYA,
DOMONKOS SZERZETES

Minden ember egyedi. Egyediségében viszont egy teljes
egész. Nem érdemes an�nyira részeire szedni, hogy
nem lássuk már a fától az erdőt. Napjaink mindent specializáló világában nemegyszer akkor vész el a lényeg,
amikor egy kis részről (legyen az bár nagyon fontos)
már túl sokat, de az egész lényegiségéről már vagy még
túl keveset tudunk. Igen, ez
ránk, orvosokra is érvényes
(lehet) sajnos.
Persze amikor már „csak”
az a feladat, hogy kivegyék
a vakbelünket, sebész (de

›

nem agysebész!), ha a dobogásunkat egy-egy speciális szívritmuszavar okozza,
akkor kardiológus (sőt, akár
azon belül a megoldáshoz
akár még specialistább kardiológus) kell, de...
Ahhoz, hogy kiderítsük, kinek, mi okozza a panasza...
it (!), ahhoz orvos szükségeltetik. Mindig az ember teljességében gondolkodó, általános orvos.
Hippokratész tudta, hogy
testi/ lelki bajainkat egészben kell feltérképezni és...
kezelni is!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
OKTÓBER 10–16.

Október 10.,
szerda

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Október 11.,
csütörtök

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Október 12.,
péntek

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Október 13.,
szombat

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Október 14.,
vasárnap

Benu Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Október 15.,
hétfő

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Október 16.,
kedd

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

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

KERESZTREJTVÉNY

Utolsó mondata a kórházban
ez volt Tibor atyához: – Közel
akarok lenni a Szűzanyához!
– Reméljük, azóta így van! Én
szülei látogatása után mentem be hozzá. – Boldog vagyok,
hogy értékesen tudtam beszélni
velük – mondta. Francia vendégével azt közölte: – Ez az utolsó
vasárnapom.
Mú lt hétfőn hajnalban
halt meg.
Mi volt emberi léte titka? Nem
vallásos rácsokat húzott a valóságra, nem a parancsokból indult ki, hanem a dolgok belső
természetére csodálkozott rá,
csodálkoztatta rá hallgatóit, így
vezetve el őket Istenhez.
Agrármérnökként jól ismerte
a biológiát. Olykor kérdezgettem ezek felől, és máris gesztikulált, nagy lendülettel kezdte
magyarázni például a sejthártya zseniális biofizikai természetét. Szerette a csendet, benne az
élet titkát, ahogy azt paraszti
ősei is megélték.
Ki volt ő mint teológus? Kereső nyitottságával járta körbe
a probléma természetét. Rácsodálkozott, felfedezte és megértette az embert, és mindig, mindenből eljutott Istenhez. Komoly
szellemi öröm volt vele beszélgetni. Nyilván sok tanulás, elmélkedés, sőt szenvedés útján jutott el a megoldásokhoz. Becsületesen keresett, küzdött, harcolt,
akár bocsánatot is tudott kérni,
rátalálva az igazra, és ebben volt
Szent Domonkos követője mint
domonkos szerzetes!
Máté testvér elvezetett minket a megoldáshoz, a föltámadás valóságához. A mi sorsunkat járta a szenvedések között
küzdve, amíg csak bírta. Sokan

Barna Máté domonkos szerzetes igazi követője volt Szent Domonkosnak
szerették ezt Máté atyában.
Utálta a demagógiát.
Köszönjük prédikációit, amik
oly sok embert vezettek be a
templomba. Köszönjük lelkigyakorlatait: itthon, Németországban, Franciaországban,
nővéreknek, atyáknak, a világban élő domonkosoknak. Szívesen ment gyerekekhez, fiatalokhoz, mert nagyon szerette őket!
Felfedezte külön-külön sajátos
egyediségüket, és a nekik való
ismeretekkel fejlesztette őket.
Szeretett misézni, keresztelni,
esketni, még temetni is, mert
mindegyikből azokat az isteni
üzeneteket hozta elő, ami hálát, hitet, hűséget, reményt keltett. Nemcsak a templomban,
hanem kirándulás közben, a

férfisátorban, lakodalmakban,
hangversenyek kapcsán, rendezvényeken mindig megtalálta a
kellő szót.
Jóképű, kiváló fellépésű fiatal
mérnökként fogadta el Isten hívását. Akkor sajnálták érte. Ma
hogyan emlékeznénk rá hivatása nélkül, és mi lenne velünk az
ő megélt reménye nélkül? Rendkívüli, utánozhatatlan személyiség, modern szerzetes volt. Habitusban és civilben ugyanaz
az ember. Amikor másodszor is
megválasztották elöljárónak,

az szerzetestársai elismerését is
tükrözte.
Hiányzik. Értékei csírájukban
bennünk is megvannak. A mi
feladatunk ezt – most már nélküle – magunkban kibontani.
Köszönjük Neked Máté atya! Köszönjük, Istenünk, hogy nekünk
adtad Őt! Tedd boldoggá élete
folytatását Nálad örökké!
„Minden perc elmúlik, de
a Rám fordított idő, mely
végtelen értékű, nem vész el
soha, hanem egybeolvad az
örökkévalósággal.”

VÉGSŐ BÚCSÚ
Barna Máté atyától lapzártánk után, október 9-én vettek búcsút a soproni Szent Mihály-templomban, majd végső útjára
kísérték a templom temetőjében, a domonkosok kriptájához.

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 17-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.)
Szeptember 26-i rejtvényünk megfejtése: Soproni gyorstalpaló. Szerencsés megfejtőnk: Dominekné Márkus Mária, Sopron, Mende Gusztáv u. Mai rejtvényünk megfejtése Áprily Lajos Ősz című versének első két sora.
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Munkamániás
Meghan Trainor
KÓCZÁN BÁLINT

Több új dalban is hallható Meghan Trainor,
az amerikaiak tehetséges énekesnője. A
szőke előadó Jason
Mrazzel vagy épp
a Sopront is megjárt Sigalával készített számot.
Meghan Trainort aligha kell bárkinek is bemutatni, hiszen 2013ban megjelent All About That
Bass című slágerével egy csapásra világhírnévre tett szert.
Az amerikaiak üdvöskéje az
utóbbi hetekben több újdonságban is megtalálható.
Megjelent például a többszörös Grammy-díj nyertes Jason
Mraz legújabb kislemeze, amelyet a szőke tehetséggel énekel.
A More Than Friends ezúttal
lágy hangszereléssel és érzelmes dalszöveggel éri el a százszázalékos romantikus hatást.
Jason és Meghan szeptember

18-án az USA-ban imádott Ellen
DeGeneres Show színpadán is
előadta a slágergyanús duettet,
amit a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadott.
Emellett a Sopront is megjárt
Sigala jelentkezett friss produkcióval, amelyhez igazi világsztárokat sikerült megnyernie közreműködőnek. A Just Got Paidben ugyanis Ella Eyre, Meghan
Trainor és French Montana osztották meg egymás között a vokális feladatokat.

www.sopronitema.hu

ByeAlex
másik
formációja
Megérkezett ByeAlex bandájának, a Senkise elnevezésű csapatnak a legújabb felvétele. A
Mind című számhoz készült
kisfilmben egy retró Porsche is
szerepet kapott.
A ByeAlex néven is tevékenykedő Márta Alex és Schmidt
Gergő, azaz Tembo duója 2016ban debütált Senkise néven az
Erdő című dallal. A formáció a
modern zene lüktető hangzásával és sajátos témaválasztásaival kavarja fel a magyar zeneipar állóvízét. Eddigi legnagyobb dobásuk a Hiróval közös
Korskorskors volt.
Az új track a Mind, amelyben
Alex zseniális dalszövege és
Tembo feszes zenei alapja ezúttal is egy kifejezetten addiktív
dalt eredményezett. A felvétel
az elmúlás témáját öleli körül,
természetesen a kombótól megszokott, utánozhatatlan stílusban. A klip a minimalizmus jegyében készült, amelyben egy
erdei helyszín és egy sportautóban való féktelen száguldás
váltják egymást.

Új soproni együttes

2018. október 21.
vasárnap
9.30 / 11.00 / 16.00
Liszt Ferenc
Kulturális Központ

2018. október 10.

sarok
Fejlesszük otthon gyermekünket!
MADARÁSZ RÉKA

Gyakran halljuk a szakemberektől, hogy a mozgást
minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni. Sok szülő
nem is gondolná, hogy egy
egyszerű hétköznapi játék a
gyermek értelmi képességeit is fejlesztheti.
A mozgás az alapja többek
között a kognitív és a beszédfejlődésnek is. Sokszor
látjuk, hogy ha egy gyerek a
mozgásában le van maradva,
az magával hozza az egyéb
területeken való elmaradást
is és fordítva: ha a mozgását fejlesztjük, az az értelmi
képességeire is pozitív hatással van.
– A mozgás fejlődése
meghatározott sorrendben történik – tudtuk meg
Zsadányi-Kozák Gabriella szomatopedagógustól.
– Előfordulhat, hogy ha va-

Inverz Paranoid néven új soproni
formáció tűnt fel a zenei életben.
Az egyszemélyes projektről Jé Róbertet kérdeztük, aki nemrég forgatta le első videoklipjét is.
– Mióta foglalkozol zenével?
– Zenéléssel régóta foglalkozom,
volt már néhány fellépés különféle formációkkal. Úgy döntöttem viszont, hogy komolyabb utat kezdek járni, és azt az elképzelést követem, ami szerintem elvezethet addig,
hogy sok ember megismerje, amit
csinálok. Nem titkolt vágy, hogy később együttessé bővült formációval
tudjam ezt tenni.
– Mesélj a videoklipről...
– Az örvény közepe című klip forgatása – ami a YouTube-on már
látható – egy teljes napon keresztül zajlott. Riba Szabolcs és Torma

lamelyik fázis – például a foglalkozunk vele – folytatta
mászás – kimarad, az ké- Gabi. – Egy hétköznapi játsőbb tanulási problémákat szóterezés során is fejlesztokozhat. Nem kell azonban hetjük többek között az
megijednünk, ha a gyere- egyensúlyérzékét, a mozkünk egy kicsit
g ás ko o rle van maradva a „A mozgás az alapja dinációját.
többiektől, mert többek között
Énekeljünk
m e gtö r té nh et , a kognitív és a
és mondóhogy ugrásszerűkázzunk
beszédfejlődésnek neki minél
en beindul, és behozza a hátrányt. is. (…) Ha a gyerek
többet, így
Problémás gyere- mozgását fejlesztkönnyebkek esetében ér- jük, értelmi képesben megdemes szakem- ségeire is pozitív
tanul majd
berhez fordul- hatással van.”
beszélni.
nunk. Gyakran
Ha a fantáa védőnő vagy a
ziáját szegyermekorvos fedezi fel a le- retnénk élénkíteni, akkor
maradást, és irányítja a szü- pedig a tévé helyett meséllőket a megfelelő helyre. Mi- jünk neki! Sok olyan otthonél korábban kezdődik meg ni fejlesztő játék van, amely
a fejlesztés, annál jobb ered- még szórakoztató is lehet a
ményekre számíthatunk.
kicsinek, ilyen például a zok– Ha a gyermekünk egészsé- nik párosítása, a labdajátégesen fejlődik, akkor is cso- kok vagy a különböző anyadákra képes, ha minél többet gokon való séta.

Sándor végezte a dolog technikai
oldalát, illetve remek meglátásával
hozzájárult a forgatókönyv-ötlethez, amit bemutattam nekik. Szalay Dóri a Petőfi Színházból csatlakozott hozzánk, és olyan munkát tett elénk, hogy a klip nagyrészt
tőle vált eladhatóvá. Fantasztikus élmény, mikor egy dal, amit megálmodsz, képi világot kap, vizuális élménnyé is bővül, te pedig láthatod
ennek a teljes felépülését, és ennek
részese lehetsz.
– Hogy jellemeznéd az általad képviselt zenei stílust?
– A zene, a dallamok az agy és a szív
olyan területeire is behatolnak, ahová a nyers beszéd nem képes. Hiszek
ebben és mindent megteszek, hogy
sikerrel alkalmazzam, amikor leülök
szöveget vagy zenét írni. Az Inverz

Paranoid név azt jelenti, hogy míg a
paranoiás emberek azt hiszik, a világ összeesküdött ellenük, az inverz
paranoid megrögzötten hiszi, hogy
a világ összeesküdött érte. Engem
ez a gondolkodás hozott eddig. Ezt
a mondanivalót szeretném később
a szövegeken is megjeleníteni, még
ha ennek a dalnak az esetében ez
nem is annyira nyilvánvaló.
– Mik a további tervek?
– Több dal is az asztalon van, amelyek kidolgozásra várnak. Azt választom majd ki, amit a leginkább
emészthetőnek gondolok. A terv
pedig egy rádióbarát, pozitív hangulatú zenei világ felé tendálni, ami
minden bizonnyal fokozatosan kiforrja majd magát. Színes dalokkal,
amik egyben tartalmasak és érdekesek tudnak lenni.

2018. október 18., csütörtök 18:00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

Szirmok
PÖTTÖMSZÍNHÁZ
0-4 ÉVES KORIG

A Kabóca Bábszínház (Veszprém) előadása soproni apróságoknak
Belépőjegy: 1000 Ft
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.prokultura.hu

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

SZILÁGYI ÖRZSÉBET
E-MAILJÉT MEGÍRTA
Lackfi János és Vörös István
(át)irodalmi estje
Jegyár: 1.500 Ft
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
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