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A tél ölelésében a város

Az elmúlt napokban megmutatta „igazi” arcát a tél, gyakran csökkent fagypont alá a hőmérséklet,
illetve Holle anyó is többször megrázta a dunyháját. A havas belváros mesevilágra emlékeztetett.
FOTÓ: SOPRONMEDIA

Turisztikai
fejlesztések

Tökéletes hét

Díjazott faház
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Magán hordozza a régmúlt építészetének
jegyeit, egyben korszerű is – így lehet jellemezni Ambrus Csaba és felesége családi házát.
Övüké lett a legszebb porta a Fertő-tájon.

Magabiztosan nyert az Euroligában
és a bajnokságban is a Sopron Basket
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Új trónkövetelő

Teremlabdarúgótorna
Hétvégén elkezdődött és március 2-ig tart a hagyományos téli
teremlabdarúgó-bajnokság a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban.
A tornára 24 együttes nevezett, amelyeket hat négyes csoportba
osztottak be. Felvételünkön az Esély SE és az EPK csapata.
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Folytatódik régiónk turisztikai fejlesztése. A
kormány 100 százalékban biztosítja az új programok megvalósítását 900 millió forintból.
Barcza Attila, Sopron és
környéke országgyűlési képviselője elmondta: közel 100 millió forint
jut a Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház interaktív továbbfejlesztésére és a környezet rendezésére, közel 240 millió
forintból pedig elkészül
a Sopron–Fertőrákos kerékpárút.
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Egy csinos énekesnő készül meghódítani a világ zenei piacát! Ava
Max még csak 25 éves, de már
kiskora óta borzolja a kedélyeket élénk, tüzes hangjával. Az
albán származású hölgy Virginiában nevelkedett, majd azért
költözött Los Angelesbe,
hogy megvalósítsa önmagát.
Legutóbbi videóját már több
százmillióan nézték meg.
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Csak természetes anyagokat használtak fel az építésnél

Tájba illő, díjazott faház

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Jól indult az új év?
FEJES ZOLTÁNNÉ:
Pihenéssel indult az év. A
karácsonyi ünnepeket a
családdal töltöttük, majd
január elején voltunk pár
napot az egyik közeli termálfürdőben. Jólesett ez
a feltöltődés! Az is igaz,
hogy egész évben próbálok egészségesen élni.

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Nem
hivalkodik, beleillik a tájba, magán
hordozza a régmúlt
építészetének főbb
jegyeit, ugyanakkor
mégis korszerű – így
lehetne röviden jellemezni Ambrus Csaba
és felesége Sopron–
balfi családi házát.
Övüké lett tavaly
a legszebb porta a
Fertő-tájon.
Gyakran fogad manapság látogatókat Ambrus Csaba és felesége. A vendégek mind arra kérik
a családot, hogy vezessék őket
körbe, és mutassák be a balfi
domb tetején álló 94 négyzetméteres családi házukat. Nem
véletlen a fokozott érdeklődés,
ugyanis a tavaly átadott Z alakú

Ambrus Csabáék új építésű faháza tökéletesen belesimul a környezetébe – nem
véletlenül nyerte el a Fertő-táj legszebb háza címet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
faház (egy nagycenki ingatlannal együtt) elnyerte a Fertő-táj
legszebb háza díjat. (Az eseményről lapunk 2018-as utolsó
számában már beszámoltunk.)
– Amint elkészül a napelemrendszer, akkor a családi házunk
energia szempontjából teljesen
önellátó lesz – mondta nem kis
büszkeséggel a családfő, Ambrus

ÍGY LÁTJA A TERVEZŐ
Ambrus Csabáék portáját Hadas László okleveles építészmérnök tervezte, aki titokban nevezte be őket a versenyre. – Egy
lakóépület a környezet állandó, látható eleme – fogalmazta meg Hadas László. – A kettőnek párbeszédben kell állnia
egymással. A tulajdonosnak figyelnie kell az ingatlan körüli tájra, s tudomásul vennie: egy lakóépület legyen lakóépület! Ez esetben ezek a kívánalmak teljesültek.

Csaba. – A mi részünkről így szeretnénk tenni a környezet védelméért. Mielőtt belefogtunk
volna a tervezésbe, kivitelezésbe, már akkor eldöntöttük, hogy
amennyire lehetséges, csak természetes anyagokat használunk
fel. Így esett a választás a faházra, az ablakok is fából készültek.
A szigetelést pedig egy újfajta
technológiával, papírkeverékkel oldottuk meg. A falak külső
festése olyan hatású, mint amilyen annak idején a Fertő-parti
házaké volt. Az összköltség magasabb lett, mintha betont vagy
műanyagot használtunk volna
fel, de úgy vélem, hosszú távon
megtérül a befektetés, hiszem,
hogy így is hozzájárultunk a jövő
megóvásához. Az épület tájolása

is olyan, hogy télen a nappaliba
esik a több fény, nyáron pedig
a teraszra, hiszen ilyenkor több
időt töltünk a szabadban.
Az Ambrus család a ház mellett az udvarra, a kertre is odafigyelt. A füvesítés mellett sok
fát és bokrot is ültettek. A növények megfogják a szelet, és a
nyári kánikulában árnyas hűst
is biztosítanak.
– Amikor kiállok a teraszra,
vagy kinézek az ablakon, a szemem elé tárul az egész Fertő
tó, a Fertő-part, a nádas rengeteg – folytatta Ambrus Csaba.
– Ilyenkor egészen kicsinek érzi
magát az ember, s átéli azt is,
hogy milyen nagy felelősséggel
jár egy, a tájba illő családi ház
megépítése.

OLÁH CSABA:
Jól indult az évem, fogadalmat is tettem, a jövőben jobban odafigyelek az
egészségemre, teszek azért,
hogy elkerüljem a betegségeket. Ez egyfajta életmódváltást is jelent a számomra.

KEBELEI TAMÁS:
Kitűztem egy célt magam
elé, egészen pontosan azt,
hogy havonta mekkora ös�szeget szeretnék megkeresni, s abból minél többet
félretenni. A kezdet jól indult, remélem, ilyen lesz a
folytatás is.
ÁRPÁSI LÁSZLÓNÉ:
Sajnos nagyon nehéz évet
zártam tavaly, elveszítettem a férjemet. Bízom abban, hogy idén elkerülnek a rossz dolgok. Azt
továbbra is tartom, hogy
hetek óta nem dohányzom, ennek jótékony hatását már érzem is.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Óvatosan az utakon!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A téli időjárás nagyobb odafigyelést kíván a
közlekedőktől, főként az autósoktól. A csúszós utakon vezessünk óvatosan, és tartsuk
be a követési távolságot!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel várja Önt a

Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepségre,

2019. január 22-én 14 órakor
a Kölcsey-szoborhoz.
Elhangoznak a 2018-ban
Sopron Kultúrájáért díjjal kitüntetett
Kovács György
ünnepi gondolatai.
Közreműködnek a
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
Gimnázium és Kollégium diákjai.

Megérkezett a hó, helyenként
ónos eső is esik, így nem csoda,
ha csúszkáló autókat látunk az
utakon. – A megváltozott közlekedési körülményekre nem
csupán az autónkat, hanem
saját magunkat is fel kell készíteni, hiszen télen teljesen más
típusú vezetés szükséges, mint
a száraz, jól tapadó aszfalton –
mondta el a Soproni Témának
Kovács Miklós rendőr alezredes,
a Soproni Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. – Gyakori az
utakon a páralecsapódás és az
ebből adódó jegesedés. Néhol a
nap és a szél felszárítja a burkolatot, de árnyékosabb helyeken,
erdő vagy domboldal mellett
jeges lehet az út, ami óvatlan

2019. január 16.

vezetés esetén pályaelhagyáshoz vagy frontális ütközéshez
vezethet. A követési távolság
betartására is érdemes ilyenkor
jobban figyelni. A biztonsági öv
mindig fontos, de csúszós utakon kisebb erejű ütközésnél életet menthet.
Kovács Miklós hozzátette, télen, hóban a legfontosabb szabály: nyári gumival vagy nagyon kopott téli gumival ne induljunk el! Ilyenkor különösen
lényeges, hogy megfelelően kilássunk az autóból, illetve az is,
hogy minket jobban lássanak.
Elindulás előtt tehát az alapos
takarítás az első, közben érdemes beindítani a motort, ami
felfűtheti az utasteret és gondoskodhat a páramentesítésről.

Télen különösen fontos, hogy betartsuk a követési
távolságot! FOTÓ: NÉMETH PÉTER

›

RÖVIDEN

Tehetséges
designerek
Nemzetközi és hazai
szakvásárokon is bemutatkoztak a Soproni
Egyetem bútortervezői
és faépítészei. Sopronban 2018-ban kétszer
is tartottak innovációs
tábort, ezeknek öt országból több mint száz
résztvevője volt. A tavaszi tábor nyertese a
PLYO fantázianevet viselő multifunkciós fitneszbútor lett, amelyet
a Soproni Egyetem két
hallgatója (Csicsics Gergő és Varga Noémi) alkotott. Az őszi innovációs táborban a zsűri
egy konténerszerű házat díjazott, amely 90
fokon kihajtható. Ezt a
tervet a Soproni Egyetem négy hallgatója (Kovács Dóra, Máj Szabolcs,
Szendi Dorina, Zayzon
Priszcilla) készítette.
Díjat kapott a Convivium fantázianevet viselő hídszerű pihenőház,
amelyet a páneurópai
piknik 30. évfordulójára
terveztek játékos és innovatív elemekkel, valamint a The Steg nevű,
horgászoknak tervezett, tárolóhellyel és
sátorszerűen elfüggönyözhető pihenőhellyel
rendelkező stég. Minkét
tervet a Soproni Egyetem és Mödling Höhere
Technische Lehranstalt
hallgatói közös csapatokban készítették.

2019. január 16.
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Szita Szabolcs kitüntetése
Raoul Wallenberg-díjat vehetett át január 16-án – lapunk
megjelenésének napján – dr. Szita Szabolcs professzor, a
Holokauszt Emlékközpont igazgatója. A díjat odaítélő bizottság értékelése szerint a soproni származású tudós az
elmúlt időszakban a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében kifejtett tevékenységéért
érdemelte ki az elismerést.
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2019-ben több támogatást
kapnak a családok

Emlék borverseny
Molnár Tibor egykori hegybíró, elnök tiszteletére rendez emlék borversenyt az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Soproni Legációja és a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete kezdeményezésére a
Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Soproni Borvidék Fertő menti Hegyközség, a Soproni Borút Egyesület – a Sopron és Vidéke Ipartestület támogatásával. A
versenyre a Soproni borvidék borászai nevezhetnek kékfrankos és kékfrankos alapú vörösborokkal (évjáratmegkötés nélkül). A megmérettetést január 18-án 14 órától
tartják a Rejpál-házban.
Molnár Tibor 1940-ben született Fertőhomokon. 1996ban nevezték ki a Soproni Borvidék Fertő menti Hegyközség hegybírójának, majd 1997-ben a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökévé választották. Ezt
a tisztséget 2008 novemberében bekövetkezett haláláig viselte.

Molnár Tibor egykori hegybíró, hegyközségi
elnök 2005-ben FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A gyermekeket nevelő családokat kiemelten támogatja idén a kormány FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az új év több lényeges változást hoz a családok életébe. Az egyik legfontosabb, hogy
emelkedett a gyermekgondozási díj (gyed) és
a diplomás gyed összege, valamint megjelent
a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is.
Emelkedtek a családtámogatások 2019-ben. Január elsejétől
a minimálbér emelkedésének
köszönhetően a gyed maximális összege eléri a bruttó
208 600 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben
résztvevő hallgatóknál 104

300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében
136 500 forintra emelkedik. A
diplomás gyedet az érintettek
már a gyermek kétéves koráig
igénybe vehetik.
A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára

megjelenik a gyod, amelynek
összege bruttó 100 ezer forint,
és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Mindemellett januártól havi 40 ezer
forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, a kedvezményt már a várandósság 91. napjától igénybe
lehet venni.
További változás, hogy
2019 márciusától a központi

közigazgatásban dolgozó friss
házasok öt nap, valamint a
nagyszülők minden unoka születésénél öt-öt nap pótszabadságot kapnak, a gyerekek után járó
pótszabadságok száma pedig a
duplájára emelkedik.
A központi közigazgatásban
dolgozó édesapáknak járó apaszabadság öt nap helyett nyolc,
ikergyermekek esetén hét nap
helyett tíz nap lesz.

NŐ A MINIMÁLBÉR IS A kormány döntése értelmében a legkisebb munkabér (minimálbér) 2019-től 149 000 forint, míg
a garantált bérminimum 195 000 forint.

Ez történt Sopronban

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Erzsébet-díj a főorvosnak
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

A Soproni
Gyógyközpont
legrangosabb elismerésében, Erzsébet-díjban részesült dr. Rakos Gyula,
a sebészeti osztály
osztályvezető főorvosa. A kitüntetés tíz év példamutató munkájának az
eredménye.
Tíz évvel ezelőtt pályázta meg
sikerrel az akkori soproni
Erzsébet-kórház sebészeti osztályvezetői pozícióját dr. Rakos
Gyula, akinek magas színvonalú, példamutató munkáját
Erzsébet-díjjal tüntették ki az
intézmény 2018-as évzáróján.
– Úgy gondolom, hogy a munkám mellett annak is szól a díj,
hogy az elmúlt évtized alatt
sikerült a sebészeti osztályon
egy stabil, előremutató csapatot összekovácsolni – véli
dr. Rakos Gyula. – Az utóbbi
években szerencsére fiatal
orvoskollégák is csatlakoztak,
így mintegy 15-en végezzük a
sebészet teendőit.
Az osztályvezető a ranglétra
alján kezdte az egészségügyi
pályafutását, és mint mondja,
mindig is a dolog „manuális”
része érdekelte. – Viszonylag
korán megfogalmazódott bennem, hogy az invazív gyógyítás

Borossay György szervező, Gedéné Hadarits Ilona osztályvezető főnővér
és dr. Tóth Gergely, a kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályának
osztályvezető főorvosa az adomány átadásakor FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Adomány
a gyermekosztálynak
Dr. Rakos Gyula FOTÓ: NÉMETH PÉTER
az a hivatás, melyet végezni
szeretnék. Műtősfiúként dolgoztam 1973–74-ben Szombathelyen, ahová az egyetem után
már orvosként tértem vissza.
Dr. Rakos Gyula főként onkológiai sebészettel foglalkozik. Munkájával, szakmai
tapasztalatával és kimagasló
felkészültségével segíti fiatal

kollégáinak szakorvosképzését. – Augusztusban töltöm
be a nyugdíj-jogosultsági időt,
de egy ideig még szeretnék tovább dolgozni. Az elkövetkező
évet igyekszem tudatosan arra
fordítani, hogy a tapasztalataimat átadjam a fiatal kollégáimnak – mondja az osztályvezető főorvos.

NÉVJEGY
A zalai származású Rakos Gyula a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen diplomázott 1981-ben. Közel két évtizeden át
a szombathelyi Markusovszky-kórházban dolgozott, 1998tól 2000-ig az orvosigazgató klinikai helyetteseként. Ezt
követően a sárvári kórház osztályvezetője és a celldömölki sebészet szakmai vezetője volt, majd sikerrel megpályázta a soproni kórház osztályvezetői posztját. Szakmai
életútja során Németországban megismerkedett a műtéti technikák legkorszerűbb eljárásaival. 2008. október
1-jétől a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet osztályvezető főorvos munkatársaként irányítja a sebészeti osztály szakmai munkáját. Tagja a Magyar
Sebészeti Társaságnak, a Coloproctologiai Szekciónak.

A tavaly megtartott Vasvilla-kerékpártúra nevezési díjából befolyt százezer forintot a
közelmúltban adták át a Soproni
Gyógyközpont gyermekosztályának. Borossay György, a családi túra szervezője elmondta,
a rendezvény bevételéből már
18 éve támogatják a kórházat.
A gyógyközpontban idén új
műszerekre költik majd a felajánlott összeget.

Polgármesteri
évértékelő
Dr. Fodor Tamás a Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zenekar
hagyományos újévi hangversenye előtt a Liszt-központban tartotta meg évértékelő beszédét.
A polgármester egyúttal áttekintést adott az elmúlt évek fontosabb fejlesztéseiről, és szólt az
idei tervekről is.

Köre. A szakmai szervezet harmadik alkalommal tette közzé
azoknak a magyar termelők
által készített száraz és félszáraz, fehér- és vörösboroknak a
Super 12 listáját, amelyeket tagjai a legjobbaknak ítéltek.

Támogatás
a zeneiskolának
A Rotary Club Sopron 100 ezer
forintot adományozott a Horváth József Alapfokú Művészeti
Iskolának. Dr. Fábián Attila, a
klub soros elnöke az eseményen
elmondta, az őszi séták a muzsikáról szóltak. – A zeneiskola
növendékei minden állomásnál

megörvendeztették lelkünket,
fülünket egyaránt – tette hozzá.

Látogatói rekord
a Sisi-kiállításon
Az utóbbi évek legnépszerűbb
soproni kiállítása zárult a hónap
elején a Munkácsy-teremben.
Sisi ruhatára több ezer látogatót vonzott, a legtöbben a két
ünnep között és az újév első
napjaiban keresték fel a kiállítóhelyet. A látogatói könyv
bejegyzései szerint nemcsak a
soproniak számára volt kedves
a kiállítás, érkeztek német, holland, finn, román, osztrák, dán
és még mexikói vendégek is.

Nagydíjas
Luka Enikő bora
A soproni Luka Enikő Pincészet 2015-ös kékfrankos borainak ítélte a 2018-as Magyar Bor
Nagydíjat a Magyar Borszakírók

Az utolsó napon több mint 300-an nézték meg
a Sisi-ruhákat FOTÓ: SZALAY KÁROLY
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Tisztességgel, hittel teszi a dolgát a város díszpolgára

A legfontosabb a család
KÖVES ANDREA

A város
legrangosabb
kitüntetését, a Sopron Város
Díszpolgára címet
dr. Árvay Györgyné
vehette át a hűség
napi ünnepségen.
A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete Soproni Tagegyesületének alapító tagja hét gyermeket nevelt fel, jelenleg tizennégy unokájával foglalkozik, és
mellette a Soproni Gyógyközpont központi laboratóriumának vegyésze. A kitüntetett családias hangulatú polgári lakásában fogadott.
– Gratulálok a kitüntetéshez! Mennyire lepődött meg
azon, hogy immáron Sopron Város Díszpolgári címét
viselheti?
– Őszintén szólva, amikor egy
ismerősöm felhívott telefonon,
a hírekből értesült, hogy a közgyűlés választása rám esett, azt
hittem, viccelődik. A menyem
és a fiam tudott a felterjesztésről, de titokban tartották.
Nagyon nagy megtiszteltetés,
de úgy érzem: egy egyszerű,
hétköznapi ember vagyok, aki
teszi a dolgát tisztességgel és
felelősséggel.
– Azt hiszem, hét gyereket
felnevelni nem is lehet másképp. Gondolom, az Árvay családban mindig történt valami.
– Az biztos, hogy nálunk mindig a jókedv uralkodott, a soksok hancúrozástól volt hangos a lakásunk. Mind a ketten
nagycsaládból származunk a
férjemmel, még össze sem házasodtunk, de mindketten úgy
gondoltuk: ha úgy adódik, akkor
akár tíz gyereket is szívesen nevelnénk. Egymás után érkezett
is szép sorban a három fiú és
a két lány, aztán jött egy hos�szabb szünet, és úgy született
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Rotary jótékonysági bál
Idén is megrendezi jótékonysági bálját a két soproni Rotary
Club. Február másodikán 18 órakor kezdődik a zenés–táncos mulatság a Liszt-központban, ahol fellép többek között a Hanság Big Band, Kónyai Flórián és cigányzenekara, a Sopron Balett, a Local Vintage Company, Malek Andrea és Feke Pál, valamint a Continental Show Band is. A bál
bevételét idén is jótékony programjaira fordítja a szervezet – támogatják a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő
gyermekeket, a gyermek-egészségügyi és szociális intézményeket, az „Egészséges soproni gyermekekért” programot, valamint a tehetséges soproni gyermekek számára indított ösztöndíjrendszert. Az asztalokat lefoglalni, illetve az
adományokat leadni a Schneider óra-ékszer üzletben lehet.

EZ LESZ…
Széchenyi Casino
Január 16., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Dr. Németh Ildikó előadása a boszorkányperekről

Így írtok ti!
Január 16. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Kadlecsik Zoltán Lackfi János íróval beszélget

Final Cat filmklub
Dr. Árvay Györgyné a hűség napon vette át a díszpolgári címet, a hagyományoknak megfelelően ő tartotta az ünnepi beszédet a Hűségzászlónál
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

a két kisebb lányom. Így a leg- gomba- és növényhatározó, így
kisebb és a legnagyobb között fedeztük fel az erdő kincseit.
tizenkilenc év korkülönbség Ami számunkra nagyon fontos
van. Büszke vagyok arra, hogy volt, hogy tanuljanak zenét, játma már mindegyikük diplomás. szanak valamilyen hangszeren,
– A gyermekeiben meglévő mert a zene szeretete rengeteambíciót, tudásszomjat a csa- get ad az embernek akkor is, ha
ládi minta alakította ki?
nem is az lesz a hivatása.
– A férjemmel együtt azt
– A gyerekek nevelése és a
mondtuk a gyerekinknek: min- vegyészi hivatás mellett hodenki olyan szakgyan fért bele az
mát választhat „A férjemmel még
életükbe, hogy a
magának, ami- össze sem házaNagycsaládosok
lyent csak akar, sodtunk, de mindOrszágos Egyede az érettségit ketten úgy gonsülete Soproni
mindegyikük te- doltuk: ha úgy
Tagegyesületégye le. Arra nenek megalakíadódik, akkor akár tásában férjével
veltük őket, hogy
nem nekünk, tíz gyereket is szíegyütt aktívan
nem a tanároknak vesen nevelnénk.”
részt vegyenek?
tanulnak, hanem
– 1988-ban
DR. ÁRVAY GYÖRGYNÉ
csakis saját matörtént mindguknak, és amit
ez. Akkoriban
egyszer megtanultak, azt tőlük ha végigmentem a gyerekesenki nem veheti el. Soha sem immel az utcán, sokan csodaszidtuk meg azért egyiket sem, bogárnak néztek bennünket,
ha esetleg rossz jegyet hozott ezzel sok más nagycsaládos is
haza. Mivel nem dúskáltunk az így volt. Úgy gondoltuk: létre
anyagiakban, olyan szórakozá- kell hozni egy közösséget, ami
si lehetőségeket kerestünk, ami a családi értékeket a többiek elé
nem kerül pénzbe. Rengeteget tárja. A férjem 1991-ig, a halálájártunk kirándulni, valame- ig vezette az egyesületet. Ös�lyik gyerek zsebében ott volt a szefogtunk a családokkal, és az

Január 16. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A vendég: Kis Hajni és Csata Hanna

Szerepjáték Est – Szesztilalom
Január 18., péntek 19 óra, Gambrinus Ház
Ármány, titkok, leleplezések, krimi, vacsora...

alapvető élelmiszereket közvetlenül a gyártótól kedvezményes
áron, nagy tételben Sopronba
hoztuk és raktároztuk. Rengeteget spóroltak ezzel a soproni nagycsaládosok. Önismereti
előadássorozatot indítottunk
középiskolásoknak pályázati
pénzből. Ingyenes nyelvtanfolyamokat, kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat szerveztünk. Én 1998-tól 12 éven át
álltam az egyesület élén: sorra
írtuk a pályázatokat, szerveztük az emlékezetes nyári táborokat, kulturális programokat,
és a tagok gyermekei számára
a kedvezményes úszásoktatást,
gyógyúszást.
– Az egyesület vezetésével a
férje küldetése, emléke előtt is
tisztelgett, aki akkor hunyt el,
amikor a legkisebb lányával
várandós volt. Amikor átvette a díszpolgári címet, akkor
lélekben ott volt Önnel?
– Természetesen. Úgy gondolom, ezt a kitüntetést „mi” kaptuk a férjemmel és a gyerekekkel
közösen. Nekem sokat segített
a férjem halála után, hogy úgy
éreztem, és érzem mind a mai
napig: Ő velünk van.

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 a helyes megfejtést január 23-ig beküldik a Soproni Téma,
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre, illetve személyesen leadják
a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
December 5-i rejtvényünk megfejtése: Fő tér 2., Patikamúzeum, szerencsés megfejtőnk:
Szalai Bernadett (Sopron, Deák tér). Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Fő tér 2., Patikamúzeum
– dr. Nikolics Károly emléktáblája
Dr. Nikolics Károly (1918–2000) gyógyszerész, gyógyszerkutató, a gyógyszerészeti tudományok akadémiai doktora, címzetes egyetemi tanár, Sopron díszpolgára. 1918-ban gyógyszerész család gyermekeként született Sopronban.
Gyógyszerész édesapja, Nikolics Milovoj volt a tulajdonosa a Várkerületen lévő
Oroszlán gyógyszertárnak. Az államosítást követően dr. Nikolics Károly lett a
vezetője az Újteleki utcában lévő Than Károly patikának, ahol egy magas színvonalú kutató laboratóriumot is berendezett. A mindennapi gyógyszertári feladatok, az orvosokkal való kapcsolattartás mellett fontos küldetésének tekintette a betegekkel való foglalkozást is. Nikolics professzor 1978 és 1991 között
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos elnöke volt. Az egykori Fehér Angyal gyógyszertár helyén, a Fő tér 2. számú ház földszintjén 1968. június 11-én
nyílt meg az ország első patikamúzeuma, melynek egyik megálmodója volt. Az
épület falán 2004-ben avatták fel a tisztelői, egykori tanítványai és a Soproni
Városszépítő Egyesület kezdeményezésére készült bronz emléktáblát, melynek
alkotója Kutas László szobrászművész. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Zorall koncert
Január 18. 19 óra, Hangár Music Garden
Presszó Metál – lemezbemutató

The Messengers Band
Január 18. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Jazz–blues–funky a javából

Magyar dalok éjszakája
Január 19., szombat Búgócsiga Akusztik Garden

Kaláka 50 hét határon át
Január 22., kedd 18 óra, Liszt-központ
Születésnapi koncert a magyar kultúra napján. Fellép
a Kossuth-díjas Kaláka együttes és az alapító zenészek
egyike: Mikó István.

Istenkirályok birodalma, Angkor
Január 22. 18 óra, Erdészeti Múzeum
Pap Gábor művészettörténész előadása

Előadás a kultúra napján
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni csoportja, a Magyarországi Luther Szövetség soproni csoportja és
a Soproni Kálvin Kör ünnepséget rendez a magyar kultúra
napja alkalmából az egyetem közgazdaságtudományi karának dísztermében január 22-én 18 órakor. A rendezvényen előadást tart dr. Bogárdi Szabó István református püspök A keresztyénség a keresztyénség utáni korban címmel.

A Kitaibel-társaság
ünnepi évfordulója
Fontos évfordulót ünnepelt a közelmúltban a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság:
a Perkovátz-ház 1998 decembere óta ad otthont az
összejöveteleiknek, az elmúlt két évtizedben 218 alkalommal gyűltek itt össze.
A körnek jelenleg 33 – köztük orvos, egyetemi tanár,
professzor, civil szervezet
vezetője – tagja van, akik
továbbra is tartják magukat az 1934-es alapításkori
eszmékhez. Elősegítik a város természettudományos
érdekeltségű szakemberei
között a kapcsolattartást,
rendszeresen rendeznek
előadásokat, kirándulásokat. Az előadások témakörei sokszínűek: a növény- és
állattantól kezdve a néprajzon, muzeológián keresztül egészen a tudománytörténetig. Emellett pedig
kitekintést adnak a helyi,
a hazai, valamint a nemzetközi helyzetre. A társaság zártkörű, oda a tagság meghívójával lehet

bekerülni. Állandó vezetőség nincs, mindig az előző alkalom előadója látja
el az elnöki feladatokat, ő
hívja össze például a tagságot, illetve kéri fel a következő szónokot a beszéde megtartására.
– Elődeink alaposságát
mutatja, hogy mindenről
pontos jegyzőkönyvet készítettek, ezeken keresztül pedig nemcsak a tagság
névsora, hanem az előadások főbb megállapításai is
megőrződtek – mondta el
Perkovátz Tamás. – Az első
hatszáz előadást bemutató, 2012-ben megjelent
könyv jól bizonyítja mindezt. Az asztaltársaságnak
az alapítása óta 145 tagja
volt. Az első összejövetelt
1934 júniusában az akkori Pannónia vendéglőben
tartották meg. Tizenkettő
éven át szünetelt a társaság, így hetvenkettő aktív
évet tudhatnak eddig maguk mögött, amely során
668 regisztrált tanácskozást szerveztek meg.
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Sopron–Fertőrákos kerékpárút, még izgalmasabb kőfejtő és témapark

Tovább folytatódnak
a turisztikai fejlesztések

A közeljövőben rendezik a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház környezetét, valamint interaktív
fejlesztéseket is terveznek FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
HORVÁTH FERENC

Folytatódik a Sopron régió turisztikai fejlesztése. A kormány 100 százalékban biztosítja az új programok megvalósítását. A részletekről Barcza Attila, Sopron és környéke
országgyűlési képviselője nyilatkozott a Soproni Témának.
– Mindenekelőtt fontos rávilágítani, hogy a fejlesztések pénzügyi alapját az ország 8 éve tartó
gazdasági fejlődése teremtette
meg. Ismert, hogy a múlt évben
a GDP növekedése a vártnál is
nagyobb, 4,7 százalékos volt –
emlékeztetett a képviselő. – Ez
a fejlődés teszi lehetővé, hogy új
pályára állítsuk életünk számtalan területét, így például a
turizmust is, úgy hogy közben
növekednek a bérek és a jövedelmek. Ismert, hogy a kormány kiemelt turisztikai régióvá emelte Sopront és térségét,
és ehhez méltó fejlesztési forrásokat biztosított és biztosít is.
Ennek legújabb bizonyítéka az
a több mint 900 millió forint
forrás, amelyből egyrészt közel
100 millió forint jut a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház interaktív továbbfejlesztésére és a környezet rendezésére, másrészt pedig közel 240

millió forint a Sopron–Fertőrákos kerékpárút fejlesztésére,
építésére. Ennek a szakasznak a
megépítése kapcsolatot teremt

a Fertőt megkerülő kerékpárúttal. E két programelem kapcsolódik legjobban Sopronhoz,
de a térségben természetesen
további változások is lesznek.
Megtudtuk, a régió turisztikai fejlesztései ebben a programcsomagban Széchenyi Istvánhoz kötődnek, mert például
felújítják édesapja fertőszéplaki szülőházának homlokzatát
és belső udvarát, de a településen parkosítják a templomdombot is. Lesznek fejlesztések

Fertőbozon, Nagycenken és
Sarródon is.
– Fontos kiemelni, hogy a
programokat a kormány 100
százalékosan támogatja, tehát
az érintett önkormányzatoknak
egy forintjába se kerülnek a fejlesztések – folytatta Barcza Attila.
– A fentieken kívül még (kapcsolódva a kerékpáros turizmushoz)
fejlesztjük Fertőújlakon a bicikliutat, és Soprontól Bükig több
településen, összesen 18 kerékpáros pihenőhelyet építünk.

Közel 240 millió forintból épül kerékpárút Sopron és Fertőrákos között
FOTÓ: FERTOTEKERGO.HU

Üzenet
Horváth Ferenc jegyzete
Olvasom, hogy a kormány tájékoztató kampányt indít, amelynek célja
bemutatni, hogy milyen fontos eredményeket ért el
az ország az elmúlt 8 évben, s ismertesse a jövő céljait, kiemelve, hogy milyen feladatok megoldása vár
még ránk. Amikor az elmúlt esztendők legfontosabb
közös sikereit vesszük számba, akkor első helyen a
munkanélküliség szinte teljes felszámolását, a foglalkoztatottság növekedését kell említeni, mert mindennek az alapja a munka. Ma már sokan elfelejtik,
hogy voltak, nem kevesen, akik lehetetlennek
„Tagadhatatlan,
Magyarország család- tartották a munkanélpolitikája szinte példa küliség felszámolását.
Szerencsére tévedtek,
nélküli Európában.
mert ma már a munKülönösen fontos ez,
kanélküliségi ráta 3,6
amikor itthon, de az
százalék, s közel 4,5
unió számos országá- millió embernek van
ban is vannak, akik a
munkája. 2010-hez kénépesedési gondokat
pest 785 ezerrel többen dolgoznak, közünem a több gyermek
lük 662 ezer ember az
születésével, hanem
bevándorlással akarják elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el.
megoldani.”
A kormány stabilizálta, majd növekedési pályára állította a gazdaságot,
amelynek eredményeként a GDP növekedése tavaly
már 4,7 százalék volt. A nemzeti össztermék folyamatos bővülése hozta magával a reálbérek emelkedését, tette lehetővé a nyugdíjak értékének megőrzését és plusz juttatásokat az idős embereknek. Szinte hallom néhány olvasó sóhaját: igen, ez így van,
de még hol vagyunk a nyugati bérszínvonaltól, és
az átlagnyugdíj is alacsony! Igazuk van, még bőven
van teendőnk ezeken a területeken is, de a tendencia töretlen, s jól kirajzolódnak a folyamatok, mert
a jelenlegi előrejelzések szerint az idén és a következő években is folytatódik a gazdaság növekedése, amely újra és újra megteremti az alapját a bérek
emelkedésének, s azoknak a jelentős családtámogatási és szociális támogatásoknak, amelyek folyamatosan bővültek 2010 óta. Egy ilyen írás keretei túl
szűkek ahhoz, hogy például a családtámogatási rendszer minden elemét bemutassa a csoktól több százezer gyermek ingyenes étkezésén át az idén bevezetésre kerülő otthongondozási díjig. Tagadhatatlan,
Magyarország családpolitikája szinte példa nélküli Európában. Különösen fontos ez, amikor itthon,
de az unió számos országában is vannak, akik a népesedési gondokat nem a több gyermek születésével, hanem bevándorlással akarják megoldani, s
ezért mindent elkövetnek – nemtelen eszközöket is
bevetve – országunk ellen. Meggyőződésem, soksok százezer és millió honfitársammal együtt, hogy
Magyarország jár a jó úton. Az elmúlt éveket számba véve – a gazdaságtól a társadalom- és szociálpolitikáig – tény, hogy Magyarország valóban jobban
teljesít, de tudjuk, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hiszen évtizedek lemaradását kell behoznunk életünk
minden területén. Az, hogy jobban teljesítünk – mi
mindannyian együtt – tehát nem egy üres szlogen,
hanem tények bizonyítják, amelyeket persze lehet
csűrni-csavarni, de akkor is tények maradnak, akár
jobbról, akár balról nézzük. Ez az üzenete az elmúlt
éveknek, s egyben a jövő záloga is.

›

RÖVIDEN

Anyakönyvi gyűjtemény

A doni hősökre emlékeztek
A doni katasztrófa 76. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Sopronban, a Deák
téri II. világháborús emlékműnél hétfőn. Beszédet mondott Németh Csaba honvéd zászlós.
A megemlékezésen közreműködtek a Szent Orsolya Gimnázium tanulói, a Soproni Honvéd
Hagyományőrző Egyesület és a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör tagjai. Az eseményen részt
vett és a város nevében koszorút helyezett el Filep Márk önkormányzati képviselő, valamint lerótták
tiszteletüket a helyi intézmények vezetői és a soproni egyetemisták is. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Evangélikus Gyűjtemény anyakönyvei is megtalálhatók az „őskereső” nevű internetes adatbázisban. Mint
azt dr. Krisch András, a gyűjtemény vezetője kifejtette, a
kezdeményezést a magyarországi evangélikus egyház indította el. – A munka során a jellemzően a hat gyülekezeti levéltárban megtalálható evangélikus anyakönyveket
begyűjtik, digitalizálják, a felvételeket végül feltöltik egy
adatbázisba. Mostanra már az ország összes evangélikus anyakönyve elérhető a www.evangelikus.hu/oskereso-anyakonyv weboldalon – tette hozzá a szakember.
Mint megtudtuk, Magyarország legrégebbi evangélikus
anyakönyveit Sopronban őrzik. Ezek közül a legöregebb
egy 1624 húsvétján papírra vetett születési bejegyzéssel kezdődik. Az országos adatbázisban többéves munka eredményeként ma már több mint 800 ezer oldalnyi
felvétel kereshető az interneten. Az adatbázis használatához csupán egyszerű regisztrációra és minimális díj befizetésére van szükség. (sopronmedia.hu)
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Fertő: Új út is épül és kikotorják az iszapos medret

Az élmények otthona lesz

LÁTVÁNYTERV

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ország legnagyobb turisztikai beruházása kezdődött el 2018
decemberében és folytatódik idén is a Fertőn. Mint ismert, közel 30
milliárd forintból újul meg a vízitelep, ahol például új strandot, kikötőt,
sportpályákat is kialakítanak majd. A fejlesztésről Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.
– A Modern Városok program
keretében kezdődött el a Sopron–Fertő Vízitelep teljes megújítása a magyar szakaszon –
kezdte Kárpáti Béla. – Ez egy
komplex beruházás, különösen jelentős, mert Magyarországon a Fertő tó nyílt vízterületét egyedül itt, a fertőrákosi
vízitelepnél lehet elérni. Egy
régen várt fejlesztésről beszélünk, megújul a telep teljes
infrastruktúrája, új épületek
készülnek, fejlesztjük a szolgáltató szektort. Az a cél, hogy a

Fertő-part vonzó lehetőségként
jelenjen meg a turisztikai palettán – valóban legyen az élmények otthona –, több napra is ide
csalogatva nemcsak a környékbeli, de a távolabbi városokból, a
külföldről érkező vendégeket is.
A vezérigazgató kiemelte:
egy modern, szép, hosszú távon
fenntartható, a természetvédelmi, a magyar és térségi értékeket bemutató fejlesztés megvalósítása a cél. Az ország legnagyobb turisztikai beruházása
valósul meg a Sopron régióban.

– Minden szükséges engedély
a rendelkezésünkre áll a beruházás folytatásához – hangsúlyozta Kárpáti Béla. – A terveknek
megfelelően decemberben elkezdődött a terület-előkészítés,
amely tavaszig tart. A mélyépítési munkákat várhatóan májusban kezdik, ekkor cserélik ki
például a közműveket, és kikotorják a csatornát is.
A vezérigazgató beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban a fejlesztésben érintett valamennyi társadalmi csoporttal

Megjelentek
az aranysakálok

Az aranysakál – első ránézésre – hasonlít a rókára FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
Új ragadozó jelent meg Sopron környékén. Az aranysakál
egykor őshonos volt hazákban, majd hosszú időre eltűnt.
Az utóbbi években felbukkant
a déli megyékben, majd elérte
Sopront, tavaly már el is ejtették
az első példányokat városunk
északi határán.
– Az aranysakál viszonylag
magas, nagy testű állat, amely

erős csontozattal büszkélkedik
– kezdte az állat bemutatását
dr. Sándor Gyula, a Soproni
Egyetem Erdőmérnöki Kara
Vadgazdálkodási és Gerinces
Állattani Intézetének egyetemi
docense. – Emellett sötétebb színe, és rövid, tömzsi farka is segíthet az azonosításában. Ezek
a jegyek különböztetik meg
a rókától.

Az aranysakálról sokat beszélnek mostanában vadászberkekben. A ragadozó új kihívást jelent a szakemberek és az őshonos vad számára. A vadászok (a
jogszabályban előírtaknak megfelelően) küzdenek, hogy megoldást találjanak a problémára,
az aranysakál ugyanis elpusztítja a többi állat kicsinyeit.
Forrás: sopronmedia.hu

Az eurázsiai hiúz ez év emlőse
A Vadonleső program 2014-től kezdve minden évben megválasztja az év emlősét. A
kezdeményezés célja az, hogy a nagyközönség jobban megismerhesse az adott évben
kiválasztott, hazánk területén is előforduló
emlősfajt, és ráirányítsa a figyelmet az adott
állat védelmére. 2019-ben ezt a megtisztelő
címet az eurázsiai hiúz (Lynx lynx) nyerte el.

Az eurázsiai hiúz Magyarország területén is
megtalálható, hazánkban az Északi-Középhegységben, elsősorban az Aggteleki Nemzeti Park területén él néhány példánya. A
2012-es becslések szerint az ország területén jelenleg kevesebb mint 10 állat él szabadon. Hazánkban fokozottan védett faj, eszmei értéke 500 ezer forint.

(például horgászok, vitorlások,
szörfösök, helyi lakosok, településvezetők) egyeztettek. Mivel
munkaterületről van szó, ahol
gépek dolgoznak, ezért idén
nem lehet majd strandolni a
tavon. Fontos, hogy a fejlesztés során kikotorják a jelenleg
iszapos medret a parttól befelé
körülbelül 50–60 méterig. Egy
modern kikötő is épül.
– Lényeges szólnunk a horgászokról – folytatta Kárpáti Béla.
– A Fertőn két társaság működik,
az egyik a Rákos-patakon, tehát
a bekötőút melletti csatornában
horgászik, a másik a tó partján,
illetve csónakokból. Az előbbi
társaság számára is fontos változás lesz, hogy a bekötőutat
bővítjük, a kétsávos út mellett
külön kerékpáros és gyalogutat
is kialakítunk, valamint öblöket,
ahol majd parkolni tudnak a

horgászok. A patak északi partján (ha befelé haladunk a vízitelepre, akkor a bal oldalon) egy
hat méter széles horgászsávot
is kiépítünk. Jelenleg körülbelül 300 csónakbérlő van a Fertőn, az új, modern csónakkikötőt 500 férőhelyesre terveztük,
de ez szükség esetén bővíthető
lesz. Most körülbelül 550 méteren lehet az öbölben parti
horgászatot folytatni, ezt közel

ötszörösére, 2500 méterre növeljük. Igyekszünk tehát kedvezni a horgászoknak, ugyanakkor
idén kérjük a türelmüket. Lesznek az évben olyan időszakok,
amikor nem tudnak hódolni a
szenvedélyüknek, erről hirdetményekben értesítjük őket.
A szakemberek egyeztettek a
Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel
is. Közös cél, hogy az építkezés
alatt is tudjon működni a klub.

ŐRZIK, DE LÁTOGATHATÓ A FERTŐ
Területelőkészítő munkálatok miatt január 10-től napi 24
órában őrzik a Fertő tavi munkaterületet, amely azonban
látogatható. Az őrzés célja egyrészt, hogy biztosítsák a zavartalan munkavégzést, másrészt pedig a látogatók védelme. Egyes részeket lezárhatnak, de előfordulhat az is, hogy
különböző időszakokban behajtási, bejárási tilalmat rendelnek el az egész területre, amelyet mindenkinek a saját
biztonsága érdekében – az esetleges lezárásoktól függetlenül – minden nap 16 óra 30 perckor kötelező elhagyni!

Harminc köbméteres tárolókba gyűjtik a hulladékot

Kezdődik a lomtalanítás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Jereván lakótelepen vette kezdetét
a lakosság számára
meghirdetett lomtalanítás Sopronban. A
következő hetekben
összesen harminchat
helyen gyűjtik majd a
hulladékot, a közterület-felügyelők pedig
kiemelten figyelik a
lomtalanítás menetét.
A soproni önkormányzat a
lakosság számára idén is meghirdeti a lomtalanítást. Az akció
a héten a Jereván lakótelepen
kezdődött el. A városrészen két
helyen – a Kodály téren, illetve

a Révai Miklós utcában – kirakott konténerekbe tehetik bele
a lakók január 17-ig (csütörtök)
a feleslegessé vált lomot.
– A konténerekbe az adott
hét keddi, szerdai és csütörtöki
napján lehet kivinni a háztartásban feleslegessé vált tárgyakat
– mondta el lapunknak Mágel
Ágost, a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás elnöke. – A soron következő állomásokon élőket mindig
a gyűjtési hét előtti pénteken értesítjük ki. A hirdetményt a társasházaknál a bejárati ajtókra
függesztjük ki, a családi házaknál pedig a postaládába kerül. A
harminc köbméteres tárolókba
a lakosok minden olyan, a háztartásban keletkezett lomot bedobhatnak, amely nem minősül
veszélyes hulladéknak. Ez utóbbi
kategóriába tartoznak például az

autógumik, a műanyag ablakkeretek, az elektromos készülékek
és a sütőolaj is.
Mágel Ágost hangsúlyozta, ha
megtelik a konténer, akkor azt
lehetőség szerint minél előbb
elszállítják, és visszahozzák az
újat. Fontos, mindenki csak az ő
lakóhelye szerinti gyűjtőhelyre
tegyen ki lomokat! Ha valaki lemarad a lomtalanításról, annak
Sopronban két hulladékudvar is
a rendelkezésére áll. Az egyik a
Pozsonyi úton, a másik pedig a
Harkai úton található. Itt a lakcímkártya felmutatásával díjmentesen adhatjuk le a lomot.
Továbbá a hulladékudvarokban
évente egy alkalommal egy köbméter építési törmeléket is átvesznek a lakosoktól.
Mint megtudtuk, a lomtalanítás menetét a közterület-felügyelők fokozottan ellenőrzik.

Gyűjtik a karácsonyfákat
A Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divíziója január végéig gyűjti a karácsonyfákat. A gyűjtőhelyeket a város azon
lakótelepeire helyezték ki, ahol a holding
végzi a zöldterületi munkálatokat – közölte a holding. A családi házas övezetekből és a többi lakótelepről az STKH szállítja el a karácsonyfákat. A fákat díszeiktől
és egyéb idegen anyagoktól megszabadítva, ne zsákba csomagolva helyezzék

el a kijelölt gyűjtőhelyeken! Arra is kérik
a lakosságot, hogy a fákat ne az úttestre,
hanem lehetőleg olyan helyre tegyék le,
ahol nem zavarják a gépjármű- és a gyalogos forgalmat. A holding a karácsonyfákat szállítás után ledarálja, a keletkező
mulcsot pedig a cserjék alatti talaj takarására használják majd fel. A természetes
anyag védelmet nyújt a talajnak a gyomosodás és a káros anyagok ellen is.

2019. január 16.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu
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Fair play díjas
építésztanár

Sulyok Gabriella: „Ez a város az életem múlhatatlan varázsa”

U. Nagy Gábor kapta az építészszakma fair play díját, a Kotsis
Iván-érmet. A kitüntetést azok
vehetik át, akik etikai alapon,
alázattal folytatják szakmájukat, valamint magas színvonalon oktatnak.
U. Nagy Gábor Ybl-díjas, Molnár Farkas-díjas és Príma díjas
építész az Őrségben és a Vendvidéken él, tervez, épít, a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének és az
építész tanszéknek a
vezetője.
Az a regionális
építészet, amit

PLUZSIK TAMÁS

az Őrségben és a Vendvidéken
megteremtett, referenciája
lett a legkorszerűbb szemléletű, mégis a helyben gyökerező
építészetnek – hangzott el a Kotsis Iván-érem átadásakor. Épületeiben sikerült a modernitást, a
hely szellemét és az otthonosságot ötvöznie. Építészeti–építési
tevékenysége példaértékű. Kiváló munkát végez az AMI-ban
intézetvezetőként, tanszékvezetőként, iskolateremtő
és szervező tevékenységének az alapja
mások megértése
és megbecsülése.

U. Nagy Gábor a Kotsis Iván-érem átvétele után

Sopronban itthon van
– Sopron mindig különleges város volt, ezzel
a kitüntetéssel valójában a szülővárosom iránti
honvágyamat díjazták – mondta Sulyok Gabriella. Az elismert grafikusművész a hűség
napon vehette át a város legrangosabb kitüntetéseinek egyikét, a Pro Urbe Sopron-díjat.
– Őszintén megmondom,
hogy nemcsak megtisztelő,
hanem rendkívül meglepő is
volt számomra ez a kitüntetés – kezdte Sulyok Gabriella.
– Amikor a többi díjazott társaságában ott ültem az egykori Soproni Kaszinó dísztermében, arra gondoltam, hogy
Sopron mindig is különleges
város volt. Ezzel a kitüntetéssel
valójában a szülővárosom iránti
honvágyamat, ami egyre töményebb, egyre sűrűbb és egyre
nehezebb, díjazták. Igen, mert
engem mindig és mindenkor
rendkívüli módon érdekelt az,
ami itt történik, vagy ha nem is
történik, de készültében valami
szép és jó dolgot hordoz.
Sulyok Gabriella Sopronban
született. Az Ágoston Ernő vezette legendás rajziskola legfiatalabb nemzedékéhez tartozik. A főiskolán Barcsay Jenő
tanítványa, majd a Színház- és
Filmművészeti Főiskola filmrendező–operatőr szakos hallgatója volt. Grafikái, egyedi
rajzai, képzőművészeti tárgyú
videói, filmjei révén a magyar
képzőművészet senkivel össze
nem téveszthető, egyedi hangú képviselője, aki a rajzban, a

Mint ismert, a közelmú ltban szívroham következtében
elhunyt Cziffra György Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész,
aki több ízben is járt Sopronban.
A művész 1984-ben egy akkor
másfél millió forint értékű
Yamaha márkájú zongorát
adományozott a városnak. A
zongora 1985-ben, a Soproni
Tavaszi Napok alkalmával
került városunkba. (Soproni
Hírlap)

Akadémia épül
a határőrőrs helyén

Jó ütemben halad a Németh
László Közép-európai Népi
Akadémia Fehér úti bázisának
építése az egykori határőrőrs
helyén. A bontási munkálatok után most megkezdődött
az újjáépítés. A tervek szerint
márciusra készülnek el a kivitelezők. (Soproni Hírlap)

Nem ártott meg
a disznótor

Az EMDSZ – Soproni LC labdarúgói az óév végén Dunaszegre
látogattak, ahol kollektíven tettek eleget Ördög József játékostársuk édesapjának disznótorra

szóló meghívásának. A tavaszi
felkészülés januári kezdése előtt
megtartott mérlegelés és orvosi
vizsgálat arról árulkodott, hogy
a disznótor nem ártott meg a
soproni labdarúgóknak, mindenki hozta a versenysúlyát. A
keret valamennyi tagja egészséges, és ez azt jelenti, hogy
hosszú kihagyás után Borsos
és Buzsáki is elkezdhette a felkészülési munkát. Sopronban
napi két edzéssel készülnek, de
a jövő heti programjukban már
teremedzések is szerepelnek,
mivel január közepén részt vesz
a csapat a győri PannonGlobus
teremtornán. (Nemzeti Sport)

1969
Budapesten
vendégszerepeltek
az SVSE jégkorongozói

Budapesti VSC – Soproni VSE
7:3 (3:1, 2:2, 2:0) Budapesten, az
NB I-es BVSC elleni barátságos
mérkőzésen a következő játékosokat szerepeltette az SVSE:
Horváth T., Gilicze, Horváth F.,
Jäger, Prattinger, Mikó, Uzsoki,
Fehér és Ürmös. A soproniak
az első játékrészben bátortalanul kezdtek, a fővárosiak többet támadtak, így biztosan

jutottak vezetéshez. A második
harmad kiegyenlített küzdelmet hozott, a soproni lila-fehérek lendületesen, lelkesen rohamoztak. Az utolsó harmadra
az SVSE kifulladt, így a BVSC
biztosan győzött. A soproniak
góllövői: Horváth T., Gilicze és
Uzsoki. Az SVSE legjobbja Jäger
Ödön kapus volt, aki nagyszerűen védett, mellette Horváth
F., Gilicze és Mikó dicsérhető. Ha
az időjárás kedvez, akkor január
26-án, vasárnap Sopronban
kerül sor a mérkőzés visszavágójára. Az NB I-es BVSC vendégjátéka iránt érthetően nagy
érdeklődés nyilvánul meg a jégkorongsport soproni híveinek a
körében. (Kisalföld)

1919
Magyar tisztviselőket
ejtettek túszul
Bécsújhelyen

Sopronban letartóztatták
Schöner Gusztáv bécsújhelyi
nem dolgozó gyári segédmunkást, aki jövedelmezőbbnek
találta, ha átjön a Dunántúl
északi csücskét képező vármegyékbe és ott a magyar állameszme ellen izgatva, ezen vármegyéknek Ausztriához való

sorozatból, melynek
azt a címet adtam, hogy LÁTKÉP. Hogy ezek
mikor lesznek
láthatóak? Remélem, hogy
hamarosan,
és először
itt, Sopronban, mert
nekem ez a
város az életem múlhatatlan varázsa…

vonalban találta meg a művészi
önkifejezés lehetőségét. Számos
szakmai elismerés mellett a magyar képzőművészek legmagasabb kitüntetésének, a Munkácsy-díjnak a birtokosa.
– Mindent összevetve sajnos
az évnek csak a kisebb részét
töltöm Sopronban, de maximum egy hónap az az idő,
amit kibírok anélkül, hogy
haza ne jöjjek – folytatta
Sulyok Gabriella. –Amikor
pedig itthon vagyok, mert
így mondom, akkor csak
én vagyok, meg a város
és a szándékom. Itt
valahogy egész más
az odaadásom. Igen,
itt nem dolgozom,
hanem alkotok, itt
megszáll az ihletettség, és ez
valami csoda.
Amikor egy
alkalommal
éppen jöttem
haza, a vonatablakon keresztül
azt néztem,
hogy szinte
k i f o g yhat at Sulyok Gabriella: Sopronban nem dolgozom, hanem alkotok
lanul miképp
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
alakul, szinte

Csodás alkotások
hulladékokból

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Elhunyt Cziffra György

lélegzik össze az ég
és a föld szövetszerű sűrűsége. Ott és
akkor meg
is fogalmazódott
bennem
a gondolat, hogy
ezt le kell
rajzolnom.
Azóta jó néhány darab
már el is készült ebből a

csatolása érdekében agitáljon. Az ausztriai határon nagy
felháborodást keltett a szájhős agitátor letartóztatása,
és mivel semmiféle fenyegetésre sem bocsátották szabadon az osztrák agitátort, a
bécsújhelyi nemzetőrség egy
Lajtaszentmiklósról szórakozni
Bécsújhelyre érkezett magyar
társaságból Incsinger József
határrendőrségi fogalmazót
és Mihajlovics Istvánt csellel
elszólítva társaságuktól, mel�lyel egyik kávéházban ültek,
ezeket túszokként börtönbe
vetették. A magukra maradt
hölgyek hazasiettek és elmondták otthon, hogy mi történt,
mire Lestyanszky János határrendőrségi főtanácsos telefonon felhívta a bécsújhelyi rendőrfőnökséget, mely az energikus hangra azzal mosakodott,
hogy az egész kínos ügy az ő
tudta nélkül történt, és bocsánatkérés között azonnal elbocsátották a határrendőrségi
tisztviselőket, míg Schöner, az
agitátor még Sopronban áll őrizet alatt. (Pécsi Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

MADARÁSZ RÉKA

Oláhné Zrínyi Andrea mindent elrak és felhasznál, ami
még jó lehet valamire. Mindaz,
ami másnak a szemetesében
köt ki, számára igazi kincs:
valóságos csodákat varázsol
hulladékokból.
Andi a lányával volt gyesen,
amikor hobbit keresett magának. A kismamának az egyik
magazin helyettesítette az internetet. A szórakozásból végül
mánia lett: a kreatív hölgy érdekes és különleges tárgyakat barkácsol, amelyekre a családtagok
és a közeli ismerősök általában
azonnal lecsapnak.
– Az egész azzal kezdődött,
hogy kaptam ajándékba egy nagyon szép boltíves falitükröt, és
nem tetszett a barna bőr kerete
– mesélte Andi. – Gyúrtam sóból
és lisztből alapanyagot, kinyújtottam, és 1×1 centiméteres kockákra vágtam. Különböző ideig

sütöttem őket, és különböző árnyalatokat kaptam – a fehértől a
barnáig. Mozaikszerűen a keretre ragasztottam a négyzeteket, a
végeredmény azóta is a lányom
szobájának falát díszíti.
Andrea egyáltalán nem tartja eredetinek, ha valaki előregyártott alapanyagokat vásárol
a hobbiboltban, a borsos árakról
nem is beszélve. Ő valódi újrahasznosítást végez. Munkahelyén, az egyik kocsmában a vendégek közül sokan mesteremberek, asztalos is van köztük. Kap
tőlük lécdarabokat; festővászon
helyett fenyődeszkát, hobbiragasztó helyett pedig PVA faipari
ragasztót használ. Az akrilfestéket különböző színezőpasztellákkal összekevert falfestékkel
helyettesíti, majd selyemfényű
lakkal keni le. Az olcsó és környezetbarát alapanyagok utáni kutakodás ugyanolyan örömet jelent számára, mint maga
az alkotás.

A halacskát Andrea kukoricakeményítőből, PVA ragasztóból, citromléből és babaolajból készíti el
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Idén is elismerik
SKC: fontos győzelem
a város élsportolóit
Kisebb hullámvölgy után
ismét győzni tudott a
Sopron KC: Sabáli Balázs
együttese első félidei
kiváló játékának köszönhetően a Pécs ellen nyert
hazai pályán.

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

PÁDER VILMOS

Gondos előkészületek után összeállt a végleges program a jubileumi, harmincadik városi sportgálára, melynek az idei évben is a
Novomatic-aréna ad otthont.
A január 27-én 16 órakor kezdődő
nagyszabású rendezvényen a
város köszönti legeredményesebb sportolóit, akik 2018. évben
nemzetközi szinten, Európa- és
világbajnokságokon, valamint
magyar bajnokságokon értek
el kiemelkedő eredményeket.
Elismerik továbbá azokat az

iskolákat is, akik a diákolimpián
dobogós helyeken végeztek. Az
elmúlt év extra sporttörténelmi
sikereket is hozott, Babos Tímea
teniszező páros vb-címe, valamint Sopron Basket női kosárlabdacsapata az Euroligában
a Final Fourban elért második
helye tovább öregbítette Sopron

jó hírnevét. Nagy öröm, hogy
az elmúlt évhez képest nőtt az
élsportolók száma, akik elismerésben részesülnek, a város
pedig büszke versenyzőire.
– A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk –
mondta Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő.
A jubileumi gála színvonalas műsort ígér. A sztárvendég
a népszerű magyar zenekar, az
Ocho Macho lesz, fellép még a
Sopron Táncegyüttes és a Dirty
Dance Sopron Egyesület a látványos led műsorával. Az óriás
kivetítőn pedig meglepetést tartogatnak a szerezők.

Az óév utolsó meccsein kiderült, hogy sajnos az SKC nem
lesz résztvevője a Magyar Kupa
nyolcasdöntőjének. Az újév
első fellépésén pedig fantasztikusan izgalmas mérkőzésen, egyetlen ponttal maradt
alul a Sabáli legénység Szombathelyen. Ilyen előzmények
után fogadta a Pécs együttesét a Sopron KC. A találkozón
tudta vállalni a játékot Angelo
Warner, aki a Falco elleni meccs
hajrájában szenvedett komolynak tűnő bokasérülést. Ha már
pályára lépett, kiválóan dobott
is a soproniak irányítója, de
Takács Norbert is elkapta a
fonalat, szép hármasokat
szerzett. Az első félidőben 14
pontos soproni előny alakult
ki (46–32).

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VÉGREHAJTÁSI CSOPORTVEZETŐI
határozatlan idejű köztisztviselői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

• jogász, vagy egyetemi, főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• közigazgatásban, adóügyi területen szerzett gyakorlat,
• adótanácsadói, adószakértői szakképesítés,
• jogi szakvizsga, közigazgatási alapvizsga.

Munkakör fő tartalma:

Az Adókönyvelési és végrehajtási csoport jogszerű és szakszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése,
irányítása, gondoskodás a törvényes elsőfokú adóhatósági ügyintézésről a végrehajtási tevékenység, az adókönyvelés és adóellenőrzés
területén. A kintlévőségek megfelelő kezelése. Végelszámolás, felszámolás alá került adózók esetében hitelezői igénybejelentés a
végelszámoló, felszámolóbiztos felé, kényszertörlés esetén a tartozás bejelentése az illetékes cégbíróság felé. Felszámolási eljárás
kezdeményezésének előkészítése az illetékes cégbíróság felé.

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,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. január 21-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: „Végrehajtási csoportvezető”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. január 31-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A fordulás után ismét Warner
villogott. Két hármasával tartotta a soproni csapat a 15 pont körüli vezetést.
A Pécs csupán a negyedik
etapban kezdett feljönni, az
utolsó percekben Csirics szórta a triplákat, viszont Gordon
és Wiggins pontos játékkal tett
arról, hogy túl nagy izgalmak ne
legyenek a meccs végére. A végeredmény: Sopron KC – PVSK
Veolia, 83–74.

– Az első félidőben kiválóan
kosárlabdáztunk, sok labdát szereztünk. Bár a meccs végén előjöttek szokásos hibáink, egyénieskedtünk egy sort, kilenc pont
megmaradt az előnyünkből.
Gratulálok a fiúknak és a pécsi
együttesnek is! – mondta Sabáli
Balázs vezetőedző.
A Sopron KC játékosaira
szombaton komoly feladat vár:
a csapat a Szolnok otthonában
lép parkettre 18 órától.

GILBERT TÁVOZIK
A Sopron KC közös megegyezéssel szerződést bontott amerikai játékosával, Lawrence Gilberttel. A 201 centiméter magas kosárlabdázó a Pécs ellen játszott utoljára soproni színekben. A klub sok sikert kíván a játékos további pályafutásához. A tervek szerint már a héten megérkezhet a Gilbert
pótlására kiszemelt légiós.

Már alapoznak a focisták
PÁDER VILMOS

Sopron Megyei Jogú Város

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megkezdték a felkészülést a
március 3-i tavaszi rajtra az
SC Sopron felnőtt labdarúgói.
Az első összejövetelen a szakmai stáb felmérte a játékosok
erőnléti állapotát, ugyanis a
téli pihenő alatt mindenkinek
személyre szabott edzéstervet
írt elő Szegedi Róbert erőnléti
edző. Az Ágfalvi úti műfüves
pályán heti öt edzéssel készülnek Kelemenék, egy napon az
erőnléti edzővel, négyen pedig
Ágoston Zsolt vezetőedzővel
dolgoznak.

– A fiúk elszántan és jókedvűen végzik az előírt munkát
– mondta Ágoston Zsolt. – Az
első alkalmakkor még fáradtabbak voltak, de minden kezdet nehéz. A befektetett munka
a tavaszi bajnokságban megtérül. A téli alapozás egyébként a
legnehezebb, mivel nyolc hét intenzív edzés vár a fiúkra. A keret
létszáma és összetétele változatlan, a jövőben is soproni kötődésű játékosokra épül. Szeretnénk
a bajnokságban a soproniaknak
örömet szerezni, a játékosok
átérzik, mit jelent a szurkolók
szeretete.

Felkészülési meccsek
Január 19., szombat 13 óra,
Horitschon – SVSE pálya
Január 26., szombat 13 óra, ASK
Kofidisch – SVSE pálya
Február 1., péntek 19 óra,
Lockenhaus – SVSE pálya
Február 6., szerda 19 óra, Mörbisch – Ágfalvi úti sporttelep
Február 9., szombat 13 óra, Répcelak – SVSE pálya
Február 16., szombat 19 óra,
Hegykő – Ágfalvi úti sporttelep
Február 20., szerda 19 óra, Deutschkreutz – SVSE pálya
Február 23., szombat 11 óra, SC
Sopron U19 – SVSE pálya

Teremlabdarúgó-torna
A Krasznai Ferenc Sportcsarnokban hétvégén elkezdődött és március 2-ig tart a hagyományos téli teremlabdarúgó-bajnokság. A tornára 24 együttes nevezett, melyeket hat négyes csoportba osztott be a
Sopron Város Szabadidősport Szövetség
versenybizottsága.

A csoportküzdelmek végeztével alakul ki a
16 csapatos felső, illetve a 8 csapatos alsó
ág. Ezután már egyenes kiesési rendszerben dől el a végső sorrend.
A mérkőzéseket szombat–vasárnaponként rendezik a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban.

Jó évzárás, sikeres évkezdés
Jól kezdődik az év Sopron egyik legsikeresebb
íjászának. Budapesten
rendezték meg az év
első WA terem országos
kvalifikációs versenyét,
amelyen Szabó Szebasztián, a soproni Lővér Íjász
Sportegyesület 13 éves
versenyzője nagy fölén�nyel, 560 ponttal nyerte
el a kupát. A tavalyi
évet a legjobban zárta:
december 16-án Marcaliban WA terem versenyen
megdöntötte az országos
csúcsot 566 ponttal.

2019. január 16.
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Az év legjobbja is lehet a magas színvonalú játékot bemutató kosárlabdacsapat

Sopron Basket: tökéletes hét
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euroligában magabiztos hazai
sikerrel, míg a bajnokságban bravúros idegenbeli győzelemmel
folytatta szereplését a Sopron
Basket. Roberto Iniguez tanítványai a francia
Carolo Basket és a DVTK ellen is győzni tudtak.
Az őszi fordulóban Franciaországban a Carolo hagyta el győztesen a játékteret, a soproni
játékosoknak múlt héten volt
lehetőségük a visszavágásra. A
mérkőzésen sok kérdést nem
hagytak afelől, melyik a jobb
csapat: az Iniguez tanítványok
pontos dobásokkal és kemény
védekezéssel kezdtek, melynek
köszönhetően hamar kialakult
a szurkolók által mindig várt 10
pontos különbség. Tina Jovanovics hosszabb kihagyás után
visszatért, és fontos pontokkal
segítette csapatát. A hazai csapat lehengerlően kosárlabdázott, ráadásul többen is kiválóan
dobták a hármasokat: a meccs
végére 9 hárompontost szereztek. A végeredmény: Sopron
Basket – Carolo Basket, 80–52.
A csapat lendülete kitartott a
bajnokságban is: komoly rangadóra utaztak Miskolcra a soproni hölgyek, akik a bajnokságban harmadik helyen álló DVTK
otthonában léptek pályára

vasárnap. A várt izgalmak azonban szerencsére elmaradtak; a
soproni csapat ismét fantasztikusan dobott, a szünetben már
30–44 volt az állás. Yvonne Turner ihletett formában kosárlabdázott: 15 pontja mellett volt 7
gólpassza és 5 szerzett labdája. A
meccset a vendégcsapat nyerte,
így a soproni együttes megőrizte bajnoki veretlenségét, és természetesen vezeti a tabellát. A
végeredmény: Aluinvent DVTK
– Sopron Basket, 58–72.
– Az Euroliga-mérkőzésen
nyolcvan dobott pontunk önmagáért beszél, a védekezésünk pedig kezd tökéletessé
válni, büszke vagyok a lányokra! – kezdte összegzését Roberto Iniguez vezetőedző. – Miskolcon az első félidei játékunkkal
tudtunk nyerni, ezzel együtt
vannak nehézségeink. Határ
Betti sérült, Fegyverneky Zsófi
játszik ugyan, de nem teljesen
egészséges, Jovanovics pedig
most tért vissza a csapatba.

Remélem, mindezek ellenére
tudjuk folytatni a magas színvonalú kosárlabdát.
A Sopron Basket szerdán
17 órától a görög Olympiacos otthonában lép pályára,
szombaton 18 órától pedig a
PINKK–Pécsi 424 együttese látogat Sopronba.

A 2018-as év
legjobbjai lehetnek
Az idei év elején is megválasztják Magyarország legjobb sportolóit 2018-ból. A Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai
idén már 61. alkalommal voksolhatnak a legjobbakra. A tizenegy
kategória közül a csapatok versenyében megtaláljuk a Sopron
Basket együttesét is. A megtisztelő jelölés nyilván az Euroliga
második helyezésnek, valamint
a bajnoki aranynak és a kupaezüstnek tulajdonítható. A Sopron Basketnek olyan „riválisokkal” kell megküzdenie a szavazatokért, mint a Győri Audi ETO
KC kézilabdázói, a MOL Vidi FC
labdarúgói, a Ferencvárosi TC
vízilabdázói, vagy a női kosárlabda-válogatott. A szavazást
követően, február 4-én derül ki,
mely csapatok kerültek a legjobb
háromba, majd az Év Sportolója
2018 Gála keretében, február
14-én hirdetik ki a nyertes sportolók és csapatok névsorát.

Tina Jovanovic (j) és Candice Dupree (b), a Sopron Basket, valamint a Carolo
Basket játékosai az Euroliga-mérkőzésen Sopronban FOTÓ: MTI/NYIKOS PÉTER

LELÁTÓ

Bowling
Január 16., szerda 14
óra, All Star Bowling
Városi alapfokú
bowling csapatbajnokság, 4. forduló

Teremfoci

Január 19.,
szombat 10 óra,
Gárdonyi-iskola
Általános és
középiskolai
városi alapfokú
teremlabdarúgóbajnokság, 2. forduló

Kosárlabda

Január 19.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– PINKK-Pécsi 424
Január 23., szerda
19 óra, Krasznaisportcsarnok
SMAFC
– Bajai Bácska FKE
Január 24.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Fenerbahce SK

Röplabda

Január 21., 23., 24.,
14.30, Szent Orsolya-,
Handler-, Berzsenyi-,
vendéglátó iskola
Városi alapfokú lány
bajnokság, 7. forduló

Túra

Január 25., péntek
4.30, Hegykő
24 órás Burgenlandi
Extrém Túra

Megyei kosárlabda
Idén a férfiaknál húsz, a hölgyeknél pedig négy csapat részvételével zajlik a Győr–Moson–
Sopron megyei kosárlabda-bajnokság. Bácskai Kornél, a megyei
szövetség elnöke elmondta:
örömteli, hogy a férfiaknál
Budapest és Pest megye után a
legtöbb csapat a mi térségünkben vesz részt a megyei bajnokság küzdelmeiben.
– Az alapszakasz során a soproni csoportban 9, míg a győriben 11 csapat mérkőzik meg
kétkörös, bajnoki rendszerben
– mondta el Bácskai Kornél. – Az
alapszakasz után négyesdöntőt
rendezünk.
A sportvezető hozzátette:
nagy öröm a szövetség számára,
hogy idén végre a hölgyeknek is
meg tudták rendezni a megyei
bajnokságot. Négy csapat vesz
részt a küzdelmekben.
– Ez a megye mindig is kiemelkedő volt a kosárlabda
utánpótlás-képzésben – tette
hozzá Bácskai Kornél. – Ennek

30. SPORTGÁLA
Bácskai Kornél
köszönhető, hogy ilyen népszerű a megyei bajnokság is,
hiszen azok a fiatal játékosok,
akik nem kerülnek profi csapatokhoz, rendszeresen vívhatnak
színvonalas bajnoki mérkőzéseket. Sok csapat hosszú évek óta
rendszeres résztvevője a megyei
bajnokságnak, de örömömre
szolgál, hogy mindig vannak
újak, idén például U99 néven
egy soproni csapattal bővült a
megyei együttesek palettája.

Eredmények: 2019. 01. 07– 13.
U99
Tigrisek
MS-Club
ETIK Nyílászárók
Devils
Ph. D.
Devils
U99

49–60
36–59
54–39
46–30

Január 7.
Január 9.
Január 9.
Január 11.

Soproni csoport, tabella, 2019. 01. 13.
Helyezés Csapat
Győzelem Vereség
1
All Star Bowling
7
0
2
Barátok
5
2
3
MS-Club
4
2
4
Devils
3
3
5
Ph. D.
3
4
6
Roth
3
4
7
ETIK Nyílászárók
3
4
8
Tigrisek
2
5
9
U99
0
6

Helyszín: Novomatic

Aréna Sopron
Időpont: 2019. január 27. 16:00
(vasárnap)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri
azokat a soproni sportolókat, akik 2018. évben
eredményesen képviselték városunkat
az országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken.
A rendezvény megtekintésére tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját!

PROGRAM

›
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Horváth Lili évfolyamtársaival most a kék túrát járja végig

Háziorvosnak készül
é lve z i a z
óvodai gyakorlatokat,
ahol cipzáros hasú
teddy macik segítségével
szemléltetik
a

MADARÁSZ RÉKA

Széchenyi István szellemisége ösztönözte városunk
vezetőit arra, hogy megalapítsák a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat, amel�lyel a magyar felsőoktatásban
tanuló, tehetséges soproni fiatalokat támogatják. Horváth
Lili idén először részesült az
elismerésben.
Horváth Lili a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karának ötödéves hallgatója. Távlati terve, hogy háziorvos lesz, mert ott érvényesülhet leginkább a prevenció és az
egészségnevelés. Előtte azonban
szeretne még kórházi tapasztalatokra szert tenni.
– Nyolcadikos koromban olvastam Hugonnai Vilma, az első
magyar doktornő életrajzát, és
már ez hatalmas löketet adott
– meséli a kedves és szerény
lány. – A Berzsenyi Líceumban
nagyon szerettem a biológiát és
a kémiát. A kémia miatt majdnem a gyógyszerészet mellett
döntöttem, de örülök, hogy az
orvosit választottam, mert ebben több lehetőséget látok. Az
egyik bátyám is az orvosi egyetemre iratkozott be, ez további
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inspirációt
jelentett
számomra.
Lili tagja
a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének.
H i h e Horváth Lili FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
tetlenül

RÖVIDEN

Cinege vizsga
Nyilvános vizsgát tart modern és színpadi táncból január
17-én, csütörtökön 16 órától a Cinege Alapfokú Művészeti
Iskola. Az intézményben klasszikus balett alapú modern
táncot oktatnak. Ez a mozgásforma harmonikus izomzatot épít, javítja a koordinációt, eleganciát ad, a foglalkozás
fejleszti a kreativitást, a memóriát. A táncórákat Csernus
Anita, a Magyar Táncművészeti Egyetem moderntánc-pedagógus mesterszakos hallgatója tartja.

kicsiknek a szerveket és azok
funkcióit. Az elkötelezett lány
az élettani intézetben TDK-zik,
a szkizofrén betegek vérnyomás-szabályozását vizsgálja
társaival. Az ösztöndíjjal járó
anyagi támogatást (52.000 forint/ hó) szakmai könyvekre és a
jogosítvány megszerzésére szeretné fordítani. Utóbbi azért is
fontos, mert a kórházi munkája
során majd mobilisnak kell lennie, és kedvenc közlekedési eszköze, a bicikli nem elég gyors.
– Rendkívül jó hatással van
rám, hogy mindig remek társaság vesz körül. Ezt már gyerekkoromban megalapozták tanár
szüleim és három fiútestvérem
– fejezi be az ifjú hölgy. – Budapesten kollégiumban lakom, és ha a tanulásban
elfáradva kikapcsolódásra vágyom, mindig
találok valakit, akit el
lehet hívni színházba, koncertre. Az
évfolyamtársaimmal még a tanulmányaink elején elkezdtünk
sporttúrázni,
most a kék
túrát járjuk
végig. Közös hobbinknak köszönhetően hazánk számos gyönyörű táját
ismertem meg.

›

RÖVIDEN

Központi felvételi
Mozgalmas időszak következik a továbbtanulás
előtt álló, általános iskolás tanulóknak. A központi felvételi vizsgák január 19-én, szombaton
10 órakor kezdődnek.
Az írásbeli feladatokat
azok oldják meg, akik
6 és 8 osztályos gimnáziumban vagy olyan
középiskola 9. évfolyamára jelentkeznek, ahol
ezt feltételként előírták.
Fontos, hogy az eredményekkel lehet jelentkezni majd az Arany János Tehetséggondozó
Programba is. A pótvizsga időpontja január 24.
Az eredményekről február 7-ig kapnak tájékoztatást az érintett diákok. A szóbeli meghallgatásokat az iskolák
február 21.– március 14.
között tartják meg.
A középfokú iskolák április 30-ig értesítik a jelentkező diákokat, illetve az általános iskolákat,
hogy sikerült-e a felvételi, vagy elutasították a
tanulót. A középiskola igazgatója azonban
rendkívüli felvételi eljárást is kiírhat. Erre akkor
kerülhet sor, ha egy szakon az előzetesen meghirdetett létszámhoz képest kilencven százalékkal kevesebb tanulót
vettek fel.

Kutató diákok
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A HÉT MOTTÓJA:
„Az ember az a fajta
élőlény, amely élete
során szüntelenül
reménykedik,
jövőjéről képzeleg,
s azért küzd, hogy
ezt beérhesse.
Képlete: a
reménybe ágyazott
lét.”
Déry Tibor
(Kossuth- és Baumgartendíjas magyar író, költő)

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Déry Tibor:
Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című
regény egy disszidált magyar házaspár tragédiáját
beszéli el. József és Eszter szeretik egymást, mégsem tudnak együtt élni.
Eszter elszökik Józseftől, és barátnőjével elvegyül a hippik között. Montanában hatalmas popfesztivált rendeznek, ahol
kábítószeres cigarettákat
szívnak, LSD-t szednek, a
halál angyalainak nevezett
motoros őrültek embereket gyilkolnak meg, vernek
félholtra. József ebben a
szörnyű kavarodásban keresi Esztert.

Ez történt
Sopronban
Az Eötvös-iskola kutató diákjai: Orbán Nikolett, Jakab Johanna és Takács Dorina
MADARÁSZ RÉKA

Az Eötvös-iskola három diákja is előkelő
helyen végzett az Evangélikus Iskolák Kutató
Diákjainak I. Konferenciáján. Takács Dorina és
Orbán Nikolett a társadalomtudományi, Jakab
Johanna pedig a történelemtudományi szekcióban mérettette meg magát.
Hagyományteremtő szándékkal rendeztek idén először konferenciát az evangélikus iskolák diákjainak. A versenyen
bármely műveltségi területen önálló kutatást végző vagy
tanári kutatómunkában részt
vevő tanuló indulhatott. A kutatási eredményeket a budapesti
Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban mutatták be 10–15
perces – prezentációval támogatott – előadás formájában.
Négy kategóriában összesen
32 pályamű érkezett be. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumból Jakab

Johanna ezüstminősítést és
„Innovatív diákkutató” címet,
Takács Dorina és Orbán Nikolett pedig aranyminősítést
és „A jövő ígéretes kutatója”
címet szerzett. A kitüntetést a
zsűri részletes írásbeli értékelése kísérte.
– Az előadás tartalmáról előzetesen be kellett küldenünk
egy egyoldalas összefoglalót –
mesélte a 12.b osztályos Dorina.
– Az enyém a „Második esély –
Élet a transzplantáció után” címet viselte, melyhez kitöltettem egy kérdőívet mintegy száz
fővel, az eredményt pedig diagramokon szemléltettem.

A 12.a osztályos Niki nem kevesebbre vállalkozott, mint a
társadalom egészségkulturáltsága és a Maslow piramis közötti összefüggés vizsgálata.
Arra jött rá, hogy a szükségletek az egészségkulturáltságot, a
szükségleteket pedig a személyi
orientáció befolyásolja. A vizsgálatok a várt eredményt hozták: az egészségügyi dolgozók
egészségkulturáltsága magasabb, mint a más tevékenységet folytatóké.
– Iskolánk lelkésze kért meg
tavaly az „Az élő Szent László”
című esszé elkészítésére, ami
alapján a magyartanárom, Szitásné dr. Sári Mariann javaslatára állítottam össze az azonos című előadást – fejezte be
Jakab Johanna. – A művemben
hagyományőrző programokkal
is foglalkoztam, és a saját élményeimet is fel tudtam használni,
hiszen korábban a Szent László-örökség út több állomásán is
jártam már.

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

360 évvel ezelőtt, 1659. január 5-én született Dobner
Nándor Ferdinánd soproni
polgármester, költő, diplomata. Sopronban hunyt el
1730. február 12-én.
310 évvel ezelőtt, 1709. január 5-én feljegyezték, hogy
a rendkívüli hideg időjárás
miatt „a borok a pincékben
mind megfagytak és a szőlők teljesen tönkrementek”.
235 évvel ezelőtt, 1784. január elsején szentelték fel a
soproni evangélikus templomot, Torkos József, Gamauf
Teofil és Asbóth János Gottfried lelkészek.
25 évvel ezelőtt, 1994. január elsején az Állami Vagyonügynökség döntése alapján felszámolták az
AFIT-ot, a Soproni Autófelszerelési Vállalatot, amely
egykor 1600 embernek
adott munkát.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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1943-ban volt az első esküvő a Szent István-templomban

Hat évtizedes házasság

AZ IDŐNK FOLYÁSA!

Nemrég még mi is gyermekek voltunk, aztán gyermekeink kacaját hallgatjuk, majd unokáink mosolyát várjuk. Ez a világ rendje.
Azt, hogy öröklött, genetikai
adottságaink milyen hos�szú létre tesznek alkalmassá, (egyelőre) nem befolyásolhatjuk, de az, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan
élünk, az nagyon is rajtunk
múlik. Mintha kapnánk egy
rövidebb-hosszabb mérőszalagot, de azt, hogy naponta erről csak egy centit vágunk-e le, vagy sokkal
gyorsabban fogyasztjuk, azt

›

már ránk bízzák. Éljen lehetőségeivel, hogy sokáig és
egészségesen élhessen!
Viccesen hangzik, de leginkább az egészséges élésén
fog múlni az egészsége és
befolyásolható élettartama.
No és azon, hogy milyen hamar ismeri fel a megoldandó vagy kezelendő bajait, és
mit tesz azokkal. Ezért (is) érdemes időről időre felkeresnie orvosát.
Ne csak akkor menjen, ha
már baj van, menjen, hogy
ne legyen baja!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JANUÁR 16–22.

Január 16.,
szerda

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Január 17.,
csütörtök

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Január 18.,
péntek

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Január 19.,
szombat

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Január 20.,
vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Január 21.,
hétfő

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Január 22.,
kedd

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Püspöki
engedél�lyel hetvenhét
évvel ezelőtt, 1941
karácsonyán tartották az első szentmisét a még hivatalosan fel sem szentelt kurucdombi
Szent István-templomban. Hamarosan az első esküvőt is
megrendezték...
– Azt a bizonyos szentmisét még a puszta falak között
mutatta be Orovits Ferenc plébános, majd valamivel több
mint egy év múlva, de még
mindig a templom felszentelése
előtt, 1943. február 28-án volt a
mi esküvőnk – emlékezett vis�sza a több mint hetvenöt évvel
ezelőtti eseményre özvegy Tóth
Istvánné, a hamarosan 95. születésnapját ünneplő Irma néni.
Nevezetes nap volt a templom életében az első esküvő,
ráadásul egyszerre vezette oltár elé Horváth Jenő, illetve Tóth
István a két Erdős lányt, Máriát
és Irmát.
– Nemcsak az esküvőnk volt
puritán, hanem még maga a
templom is, hisz nem készültek el még az oltárdíszek sem,
mint ahogy Sterbenz Károly festőművész sem foghatott még
hozzá a falakat díszítő freskók
elkészítéséhez – folytatta Irma
néni. – A nővéremék már nagyon tervezték az esküvőjüket,

Irma néni kezében a 76 évvel ezelőtt készült esküvői fotóval – testvérével,
Máriával (a régi fotó jobb oldalán) egyszerre vonultak az oltár elé. A fénykép a
Lenck-átjáróban, Kunczl Margit műtermében készült. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
az édesanyám pedig azt mondta, hogy akkor legyen Mária nővéremmel egyszerre, együtt az
esküvőnk, és így is történt. A
Kurucdombon, a Thököly téren laktunk, ezért ragaszkodtunk a még teljesen el sem készült Szent István-templomhoz.
Irma néni a férjével a tánciskolában ismerkedett meg, melyet abban az időben az Új utcában lévő Katolikus Körben
rendeztek.
– A nagy világégés, a második világháború küszöbén volt

Európa – mesélte Irma néni.
– Én még csak tizenhat éves,
csitri kislány voltam, István
pedig éppen tizennyolc. Négy
év udvarlás, illetve jegyben járás után került sor az esküvőre,
ami éppen hat évtizedig tartott,
így még megünnepelhettük a
gyémántlakodalmunkat is.
Az esküvőt követő öt évben
négy lánya született Irma néniéknek, így nőiszabó-szakmáját
nem tudta gyakorolni, minden
idejét és energiáját a gyerekek
nevelésére fordította. – A férjem

autószerelő volt, nagyon szerettünk volna egy fiút, aki netán
majd az ipart is tovább tudja
vinni, de milyen az élet, az ötödik gyerek is lány lett.
Nagy öröm volt a később született kilenc unoka, a tizenhét
dédunoka és Lara, az ükunoka
érkezése is.
– Boldog vagyok, ha egy-egy
családi ünnepen együtt látom
mindnyájunkat, ezt az összetartó nagy családot, mely éppen a
napokban gyarapodott egy aranyos kicsi lánnyal, Zselykével.

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 23-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
December 12-i rejtvényünk megfejtése: Soproni sütemény- és tortafesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Markó Edina.

12 Sztárok itt és ott

www.sopronitema.hu

Ava Max több ismert zenésszel dolgozott már

Új trónkövetelő
KÓCZÁN BÁLINT

Egy csinos énekesnő készül meghódítani a világ zenei piacát! Ava
Max legutóbbi videóját már több
százmillióan nézték meg, de más
dalai is igen népszerűek.
Az albán származású, de Amerikában nevelkedett Ava Max az
egyik új kedvenc a videomegosztókon. Az énekesnő már kiskora óta borzolja a kedélyeket élénk, tüzes hangjával. A
tehetséges előadó Wisconsinban született, Virginiában
nevelkedett, majd Los Angelesbe költözött, hogy megvalósítsa önmagát. Amit eddig
láthatott belőle
a közönség, az
rendkívül izgalmas, és sok
jót sejtet!
Ava Max
leg-

újabb dala, a Sweet but Psycho
több százmilliós hallgatottságú, és egy brutálisan jó videoklip
készült hozzá. A tracken
a
Grammy-díj-jelölt
szuperproducer,

Cirkut (The Weeknd, Rihanna,
Katy Perry) és Madison Love
(Camila Cabello, Halsey) dalszerző is dolgozott.
A Sweet but Psycho az énekesnő eddigi legnagyobb dobása az Into Your Arms óta, ami
egy hét alatt több mint egymillió streamlejátszást generált. Persze nem panaszkodhat
Ava Max, hiszen további slágerei, mint például a My Way
vagy a Clap
Your Hands
is többmilliós megtekintésnek örvendenek.
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sarok
Tévhitek az öltözködésről
MADARÁSZ RÉKA

Sokan – tévesen – úgy gondolják, ahhoz, hogy stílusos
legyen a megjelenésük, elég
egy üzletben kiválasztaniuk
néhány divatos darabot, egy
jó fodrásszal megcsináltatni a hajukat, egy megfelelő szakemberrel pedig a
sminkjüket. A köztudatban
él néhány ehhez hasonló
valótlan elképzelés.
A stílus belülről, önmagunk
mély megismeréséből fakad.
Éppen ezért nem sok értelmük van a különböző átváltoztató műsoroknak, hiszen
ha valamit kívülről kapunk,
és nem a megélt tapasztalatok alapján alakítjuk ki, azt
sosem fogjuk a sajátunknak érezni. Vagyis amint hazamegyünk, és magunknak
kell összeállítanunk az aznapi kollekciót, ismét bajban
leszünk. Az öltözködéssel
kapcsolatban számos tévhit

régóta makacsul tartja ma- ruhák az alacsonyabbakat
gát. A férfiak közül például a összenyomják, a takargatlegtöbben a párjuk vagy az ni kívánt kilókat pedig inanyjuk tanácsai alapján állít- kább kiemelik, mint lepleják össze a ruhatárukat. Mi- zik. Alapszabály, hogy az
ért értene egy nő jobban a előnyös tulajdonságainkat
hangsúlyozférfi öltözközuk, tehát ha
déshez, mint „A stílus belülről,
rendelkezünk
az, aki hordja? önmagunk megisnémi súlyfeA professzio- meréséből fakad.”
lesleggel, ne
nális megjelenés kialakítása nem a pénz- hívjuk fel rá a figyelmet még
tárca nagyságán, hanem a egy széles övvel is. Az az álmegfelelő ismereteken mú- lítás sem állja meg a helyét,
lik. Kevesen tudják például, hogy a különböző mintázahogy a rövidujjú férfi ing a tú darabok nem kombinálklasszikus ruhatárban nem hatóak egymással, viszont
létező darab, a díszzseb- ahhoz, hogy ne essünk túlkendő és a nyakkendő pe- zásba, tényleg valódi stíludig soha nem lehet azonos sérzékre van szükség. Az
sem fedi a valóságot, hogy
mintázatú.
A teltebb hölgyeknek gyak- a teltebbek nem hordhatran javasolják, hogy ne hord- nak mintás ruhát, a harsány
janak keresztbe csíkosat. Mi- motívumoktól azonban érvel a vékony csíkok vizuáli- demes tartózkodniuk. A fesan
hosszabbítják
az alakot, kete viszont valóban karcsúFOTÓ:
ILLUSZTRÁCIÓ
így ezeket bárki nyugodtan síthat, ha a megfelelő testréfelveheti. A túlméretezett szen viseljük.

Lábadozik a soproni énekes

Szokodi Zoltán

Tavaly év végén kórházba került a Pair
o’ Dice énekese, Szokodi Zoli. A soproni zenész már jobban van, a csapat pedig nagy lendülettel vágott bele az új
esztendőbe.
– Szerencsére Zoli az ünnepeket már
nem a kórházban, hanem a családjával, otthon töltötte, és az egészsége folyamatosan javul – kezdte Pohl Dávid,
amikor a Pair o’ Dice énekesének állapota után érdeklődtünk. Szokodi Zoltán tavaly év végén tüdőproblémák miatt szorult ellátásra és tartották bent a
kórházban.

A tehetség betegsége azonban szerencsére nem gátolja a zenekar lendületét.
Megtudtuk, az egyre népszerűbb formáció már januárban stúdióba vonul,
hogy három új dalt rögzítsen.
– Zolinak orvosi utasításra még pihentetnie kell a hangját, az ő részeit február elején vesszük fel. A január amúgy
is a zenekari megbeszélésekről szól általában. Ilyenkor mindig megtervezzük
az aktuális évet. Rengeteg tervünk van,
amiben most már egy menedzser is segít bennünket Ráth Máté személyében
– mesélte a gitáros.

Parov Stelar
a VOLT-on
Az idei VOLT Fesztivál egyik headliner fellépője Parov Stelar. Az elektro swing legünnepeltebb előadója nemrég új dallal jelentkezett, amelyet majd valószínűleg Sopronban is bemutat élőben.
A Trouble egy kirobbanó hangulatot árasztó, energiával teli felvétel, ami az epikus refrénben
teljesedik ki. A track vokalistája és társszerzője a nashville-i
születésű Nikki Williams, aki
olyan slágerek megalkotásában játszott főszerepet,
mint Demi Lovato Heart Attack című dala vagy Laura
Pausini Le Due Finestre című
platinalemezes kislemeze.
A hétszeres Amadeus-díjas
Parov Stelar pályafutása során olyan nevekkel dolgozott
együtt, mint Tony Bennett és Lady
Gaga, Marvin Gaye, Lana Del Rey,
Lukas Graham, Bryan Ferry vagy
Klingande. Kilenc albumot és több
mint 20 EP-t jelentett meg, amelyeket
közel egymilliárdszor hallgattak meg a
rajongók. Óriási buli várható tőle a leghűségesebb városban is június 29-én!

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A Pair o’ Dice húzós évet tudhat maga
mögött, hiszen megjelent a srácok első
nagylemeze, egy emlékezetes bulit adtak a VOLT Fesztiválon, de a Barba Negrában tartott lemezbemutató is „felejthetetlenre” sikerült.
– 2019-ben szeretnénk magasabb fokozatra kapcsolni – zárta a zenész. – Azon
dolgozunk, ha valaki megnézi a fellépésünket, egy show-t lásson és ne csak pár
embert, aki zenél a színpadon. Emellett a közösségi oldalainkra is nagyobb
hangsúlyt fektetünk majd. Több exkluzív tartalomú videót fogunk publikálni.

›

RÖVIDEN

Mike Shinoda
Budapesten
Mike Shinoda a Linkin
Parkból bejelentette
2019-es tavaszi európai
turnéjának állomásait –
a zenész március 12-én
Budapestre érkezik.
Mike Shinoda nyers és
inspiráló szólóalbuma, a
Post Traumatic tavaly jelent meg. A lemez ös�szegyűjtött egy sor pozitív véleményt, többek
között a The New York
Times, a Rolling Stone,
a Forbes, a GQ vagy a
People kritikusaitól.

Új Zayn dal
Zayn legutóbb a Dusk
Till Dawn című dalt vezette sikerre és hazánkban is ostromolta a slágerlistákat, pár hete viszont legújabb felvételét
dúdolják a rajongók.
A korábbi One Direct
ion tag egy-két éve Siával dolgozott együtt, és
ezúttal nem más, mint
Nicki Minaj vendégeskedik a Candle No Light
című produkcióban
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