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Premier: A Gazdagság

Egy eredeti görög komédiával, Arisztophanész A Gazdagság című művével nyitotta a 2019-es évet
a Soproni Petőfi Színház társulata FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Kedvelt tanösvények

Slágerkönyvek

10

A városi könyvtár elemzéséből kiderül: a bestsellerek mellett az önismereti és motivációs,
szakács- és jógakönyveket, valamint az önéletrajzi köteteket keresik az olvasók.
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A szakképzés
jövőjéről
Szakmai konferencián
mutatták be a Soproni
Szakképzési Centrumban a közelmúltban lezárult főbb fejlesztéseket, valamint tanácskoztak a szakképzés aktuális
kérdéseiről. A helyi és
térségi gazdálkodó
szervezetek képviselői, az általános iskolák
igazgatói, a szakképzésben dolgozó pedagógusok részvételével tartották meg a rendezvényt az elmúlt héten a
Handler szakképző
iskolában.

3

Barbi
nagy
tervei

Varázslatos benzingőz

A fiatalok nagy örömére a tavalyi év elején megalakult a Soproni
Gokart Sportegyesület. A technikai sportok iránt érdeklődők
hosszú szünet után ismét hódolhatnak szenvedélyüknek.

7
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– Azon leszek továbbra
is, hogy minél jobb
előadóvá váljak
– mondja Opitz Barbi.
Az énekesnő élete tartalmas, tavaly leérettségizett, idén jogosítványt
és felsőfokú nyelvvizsgát szeretne szerezni.
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A terveknek megfelelően halad a Múzeumnegyed kialakítása

Népszerű a Tűztorony

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Mi is az a drog?
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

A drogok
nem minden esetben illegálisak, elég
csak a koffeinre gondolni. Viszont egészségtelenek és veszélyesek is – különösen
a fiatalokra nézve!

Szerelmesek a Tűztoronyban – tavaly sikeres volt a Valentin-napi rendezvény, amelynek idén is lesz folytatása
FOTÓ: SOPRONMÉDIA-ARCHÍVUM

HUSZÁR JUDIT

Stabil növekedés – évek óta folyamatosan emelkedik a Soproni
Múzeum látogatóinak száma. Míg
2017-ben 82 ezer, addig tavaly
közel 88 ezer embert fogadtak. Az
idei év sok változást hoz, elsősorban a fejlesztésekről fog szólni.
Békésen úszkáló bárányfelhők
között emelkedik a magasba
Sopron jelképe – ha a televízióban látunk egy régiónkról szóló
turisztikai reklámfilmet, akkor
szinte biztosan megpillantjuk
a Tűztornyot. Nem véletlenül,
az emblematikus épület népszerűsége az utóbbi években (is)
töretlen. – A Soproni Múzeum
kiállítóhelyein évről évre stabil növekedést tapasztalunk –
kezdte dr. Tóth Imre, a Soproni
Múzeum igazgatója. – A tavalyi növekedésért elsősorban a
Tűztorony a „felelős”, közel 20
százalékkal többen mentek fel
a toronyba 2018-ban, mint egy

évvel korábban. Ennek több
oka is lehet, egyrészt a Soproni
Múzeumhoz került Az év kiállítása cím, így nagyobb figyelmet, országos sajtóvisszhangot
is kaptunk, másrészt úgy érzékeljük, hogy a belföldi turizmusban is van egyfajta növekedés.
Ennél kimutathatóbb az ös�szefüggés a Tűztorony látogatószám-emelkedése és a között a
marketingkampány között, melyet az utóbbi időszakban gondosan felépítettek, elsősorban
a közösségi oldalakon keresztül
célozták meg a leendő látogatókat. – A tudatos kampány része
az is, hogy több rendezvényt

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanokra

Sopron, Várkerület 62. szám
alatti raktár
Helyrajzi száma: 107/1/A/1
Alapterülete: 51 m2
Rendeltetése: raktár
Induló ár: 1.075.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2019. február 6. 9.00
A helyszínen megtekinthető: 2019. január 30. 9.00

tartunk a Tűztoronyban – folytatta Ilyés Éva, a múzeum működtetési vezetője. – Osváthné
Krammerhofer Szilvia tavaly
Valentin-napkor a szerelmeseket fogadta a toronyban, ahol
egy kedves szertartáson jelképesen össze is adta őket. Ennek a
rendezvénynek idén is lesz folytatása, illetve tervezünk halloween bulit is.
Míg a Tűztoronyban sok külföldi vendéget fogadnak a magyar turisták mellett, addig a
múzeum többi látogatóhelye
elsősorban a hazai turisták körében népszerű. Sok kiránduló
osztály nézi meg a Storno-gyűjteményt, de a legifjabbak kedvence továbbra is a Macskakő
Gyermekmúzeum. Itt az állandó tárlat mellett számtalan múzeumpedagógiai órát, kulturális
rendezvényt tartottak az elmúlt
évben. Városunk történelmi belvárosának felújítása a Fő térrel,
a Tűztoronnyal, a Várfal sétán�nyal és a Várkerülettel kezdődött, ezek pozitív hatása már

érződik a látogatottsági adatokban. A fejlesztések nem fejeződtek be, jelentős beruházások előtt állunk.
– 2019 számtalan kihívást
tartogat a számunkra – zárta
dr. Tóth Imre. – A Deák téren a
Lenck-villa épületének felújítása a tervek szerint halad, de hamarosan megkezdődik a munka a Lábasháznál is a Modern
Városok Program keretében, a
Múzeumnegyed előkészületei
sorában elkezdtük az anyagok
csomagolását, több százezer darabos régészeti, iparművészeti,
képzőművészeti, valamint helytörténeti gyűjteményről van
szó. A csomagolás gondos munkát, szakértelmet igényel, így ezt
a kollégáimmal mi végezzük.
A gyűjteményt egy ideiglenes
raktárban helyezik el, ahonnan
majd visszakerül a felújított
épületekbe. A tervek szerint
először a raktárként használt Tábornokház rendbetételét kezdik,
ez a munka nem érinti közvetlenül a látogatókat.

Minden olyan szer drog, ami
stimulál, befolyásolja a szervezet normális működését és
függőséget okozhat. Talán azt
sokan nem is tudják, hogy a
legnagyobb részük legális, ez
azt jelenti, hogy beszerzésük,
fogyasztásuk semmilyen szabályozáshoz nincs kötve. – Legnépszerűbb „drog” a koffein
– mondta el a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,

a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Egyre fiatalabb
korban nyúlnak hozzá a gyerekek, de általában nem kávé formájában. A bűnmegelőző tanórák tapasztalatai szerint ebben
az életkorban minimális a kávéfogyasztás, azonban – saját
bevallásuk szerint – az iskolások
körülbelül fele fogyaszt rendszeresen energiaitalt. A keringésre és az éberségre gyakorolt
hatása miatt a fiatal szervezetre
kifejezetten ártalmas – emiatt
több országban korlátozzák a
fiataloknak történő értékesítést –, és rendszeres fogyasztása függőséget okozhat. Az
ilyen italokban megtalálható
élénkítő anyagok a kávé többszörösét teszik ki, ezért a szülőknek fontos lenne felhívni a
gyerek figyelmét, hogy milyen
egészségügyi kockázatai vannak
számukra már a kisebb mennyiségű fogyasztásnak is.

A fiatalok fele fogyaszt rendszeresen energiaitalt,
pedig kifejezetten ártalmas! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Lövéreki templomi búcsú ›
Ünnepi szentmisét és litániát
is tartottak pénteken az Árpádházi Szent Margit-templom
búcsúja alkalmából. Az egyházi ünnepen adták át a Szent
Margit-díjat, amelyet posztumusz ítéltek oda Kerekes Attilának, a plébánia tanácsadó testülete tagjának, néhai városi
főmérnöknek.
– „Ne feledjétek: templomot
építeni csak egyszer lehet az

életben!” – mondogatta gyakran nekünk a plébánián, amikor 2009-től elkezdtünk közösen álmodozni egy jövendőbeli
új templom születéséről a Lövérekben – így emlékezett meg
nekrológjában Bognár István
templomépítő plébános Kerekes Attiláról, aki tavaly január
11-én hunyt el.
A posztumusz Szent Margit-díjat Marics István plébános

adta át Kerekes Attila hozzátartozóinak. A templomban tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Horváth István Balázs
újmisés atya volt, az istentiszteleten közreműködött a Julianeum énekkara, a városvezetés részéről pedig részt vett
dr. Fodor Tamás polgármester
és dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok is.
Forrás: Sopronmédia

Sopron, Hátsókapu u. 2. szám
alatti üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására
A helyiség alapterülete: 44 m2
Bérleti díj alsó határa: 14.568 Ft/ m2/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2019. február 6. 10.00
Megtekintés időpontja: 2019. január 30. 9.30
A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály,
Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

2019. január 23.

Ünnepi szentmise a Szent Margit-templom búcsúja alkalmából
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Lejárnak
az autópályamatricák és a
parkolóbérletek
Január 31-én lejárnak a
megyei és az éves autópályamatricák, valamint az éves parkolóbérletek. Aki még nem
vásárolta meg a 2019-es
bérleteket, annak érdemes gyorsan intézkedni.
A www.autopalyamatrica.hu oldalon regisztráció nélkül, bankkártyás
fizetéssel vagy átutalással is meg lehet venni a
matricákat – a megyei
autópályamatrica (személyautóra és motorra)
továbbra is 5000 forint,
az éves autópályamatrica pedig 42.980 forintba kerül. A Sopron Holdingnál is elindult a közelmúltban az internetes
parkolóbérlet-értékesítés, illetve a cég Magyar
utcai ügyfélszolgálatán
(nyitvatartási időben, h,
k, cs, p: 8–12, sze: 12–
16) lehet megvenni a
2019-es bérleteket.

2019. január 23.

›

RÖVIDEN

Újranyitott
határátkelők
Eredménnyel járt Magyar
Levente külügyi államtitkár Hans Niessl burgenlandi tartományfőnökkel folytatott tárgyalása.
A közelmúltban Felsőőrön (Oberwart) megtartott tanácskozáson
tisztázták a lezárt kishatárátkelők kérdését. Ennek értelmében Sopron
térségében a két ország
között két újabb helyen
is közlekedhetnek már
a személyautók, ismét
használható a Harka–
Sopronkeresztúr (Deutschkreutz), valamint
a Nagycenk–Sopronkeresztúr közötti határátkelő. Harka és Sopronnyék (Neckenmarkt)
esetében még nincs
megállapodás, így ez az
átkelő továbbra is zárva
van az autók előtt.
Mint arról lapunkban
beszámoltunk (Soproni Téma, 2018. október
31., Táblás tiltás az osztrák határon), tavaly októberben a burgenlandi
tartomány 14 magyar–
osztrák határátkelőjén
helyezték ki azokat a
táblákat, amelyek megtiltják a motorok és személyautók forgalmát. (A
kishatárátkelőknél hivatalosan már 2015 óta
nem lehetett autóval
áthaladni.) A cél az volt,
hogy az autókat a jobban ellenőrzött határátkelőkre irányítsák át.

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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Februárban ingyenes német és angol nyelvtanfolyamok indulnak

A szakképzés jövőjéről
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Szakmai konferencián
mutatták be a Soproni
Szakképzési Centrumban lezárult főbb
fejlesztéseket, valamint tanácskoztak a
szakképzés aktuális
kérdéseiről. Elhangzott: a városban és
a térségben élő felnőttek számára nyelvi
képzést indítanak.
A helyi és térségi gazdálkodó
szervezetek képviselői, az általános iskolák igazgatói, a szakképzésben dolgozó pedagógusok részvételével tartottak
tanácskozást az elmúlt héten a
Handler szakképző iskolában.
A rendezvényen Králik Tibor,
a Soproni Szakképzési Centrum
főigazgatója mint házigazda
összefoglalta a hozzájuk tartozó intézményekben lezárult fejlesztéseket, illetve szólt a közelgő felvételi eljárásról és a hozzá
kapcsolódó pályaválasztásról is.
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője
felidézte: Sopron és környéke jó
idegenforgalmi adottságokkal
rendelkezik. A fejlesztés irányait
Pölöskei Gáborné ismertette. A
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár szerint fontos, hogy már az

A Handler-iskolában tartott tanácskozáson részt vettek a helyi és térségi gazdálkodó szervezetek képviselői,
az általános iskolák igazgatói, valamint a szakképzésben dolgozó pedagógusok is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
iskolában piacképes gyakorlati
tudást szerezzenek a fiatalok.
Dr. Fodor Tamás polgármester
arról beszélt, hogy a szakképzésnek alkalmazkodnia kell a
változó gazdasági kihívásokhoz.
Jól képzett szakemberekre van
szüksége a piacnak, emiatt fontos az intézmények, eszközök
folyamatos megújítása, továbbá nagy hangsúlyt kell fektetni a
gyakorlati képzésekre, valamint
az életpályamodell kialakítására.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Kiemelt szerep jut a szakmai
szervezetekkel való együttműködésnek, miként annak is, hogy
a továbbtanulás előtt álló diákok
mind több bemutató programon vehessenek részt.
A tanácskozás keretében adták át hivatalosan a Handler
szakképző iskolában a közelmúltban elkészült beruházásokat. Ennek során – a kormány
támogatásának eredményeképp
– közel kétszázmillió forintból

újult meg egyebek mellett az
energetikai rendszer, korszerűsítették a tetőt, kicserélték a
nyílászárókat, illetve kiépítették
a napelemes rendszert is. A jövőben pedig tervezik, hogy beépítik a tetőteret.
A konferencián elhangzott: a
16–65 éves középfokú vagy szakképesítéssel rendelkezők számára nyelvi képzés indul a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeiben. Az érdeklődők

angolul és németül tanulhatnak ingyen, a tanfolyam hos�sza 120 óra. A záróvizsgáról tanúsítványt kapnak a képzésben
részt vevők. Erre a célra, illetve
a szükséges labor, valamint a
nyelvtanításhoz kapcsolódó
eszközfejlesztésre, ugyancsak
a kormányzati támogatásnak
köszönhetően, 120 millió forint fordítható. A kezdeményezés februárban indul, és egészen
2021. november 30-ig tart.

A ritka betegségek kutatására irányítják a figyelmet

Sürgősség és betegosztályozás

Szakszerű segítség

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Január 1-től változás állt be a sürgősségi betegellátásban
az úgynevezett triázs
rendszernek (betegosztályozás) köszönhetően, amely
súlyossági kategóriákat különböztet meg.
A triázs garantálja
a magas kockázatú
betegek kiemelését a
kevésbé sürgős ellátást igénylők közül.
A triázs célja, hogy perceken
belül kiderüljön, a sürgősségi
osztályra érkező betegnek
milyen ellátásra van szüksége.
– A cél a betegek ellátási szintjének meghatározása, ezáltal
a megfelelő idejű és szintű
ellátás, illetve ellátói kapacitás optimális kihasználásának elősegítése – mondta el
a Soproni Témának dr. Orbán
Ferenc osztályvezető főorvos,
aki azt is hozzátette, hogy a
Soproni Gyógyközpont sürgősségi osztálya (SBO) már
a kezdetek óta a sürgősségi
orvostan szemlélete szerint
működik, így a triázst is a kezdetektől alkalmazzák.
– Arra törekszünk, hogy az
ellátói kapacitás függvényében mindenki mielőbb kapjon

KÖVES ANDREA

Megalakult Sopronban a Nyugat-dunántúli Ritka Betegek Szervezete dr. Kovács Gábor, a Soproni
Egyetem genetikusának vezetésével. A csoport az érintett betegeket, a családtagjaikat, klinikusokat és a kutatással foglalkozó szakembereket szeretné tömöríteni.

Dr. Orbán Ferenc osztályvezető főorvos
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

ellátást. A számítógépes rendszerbe történő felvétel után a
lehető leghamarabb, maximum 10 percen belül képzett
triázs-nővér kérdezi ki a beteget, és rögzíti a legfontosabb
légzési, keringési, neurológiai,
illetve szükség szerinti egyéb
paramétereket, melyek alapján adott triázs-kategóriába
sorolja be és állapotától függően szervezi a további ellátását. Orvosi vizsgálatra a kapacitások függvényében a megállapított sürgősségi sorrend
szerint kerül sor. A triázs országos egységesítése a sürgősségi
osztályok összehasonlítását és
adatgyűjtést tesz lehetővé.
A Soproni Gyógyközpont SBO-ján szakképzett

triázs-nővérek mellett életveszélyes állapot esetén azonnal
egészségügyi team áll rendelkezésre. – Talán nem köztudott, de rendkívül nehéz elérni azt, hogy a társszakmák
és a betegek arra használják
a sürgősségi ellátást, amire
való – tette hozzá a főorvos.
– Ezek érdekében a szükséges harcokat már a születésünkkor megvívtuk, és azóta is folyamatosan vívjuk. Az
ellátásra jelentkező betegek
30 százaléka szakmai szempontból indokolatlanul érkezik – ezzel terhelve az ellátó
rendszert –, mellyel döntő
többségük tisztában is van.
Ez sajnos a sürgősségi ellátás
nagy problémája.

– Nem olyan könnyű meghatározni, hogy mi is számít
ritka betegségnek: Európában
nagyjából a minden kétezredik
embert érintő betegségeket
soroljuk ide, vagy úgyis meghatározhatjuk, ha minden tízezredik szülésre egy–hét ilyen
betegségfajta jut – emeli ki dr.
Kovács Gábor.
Számtalan ritka betegség létezik, ilyen például az Ectodermal
dysplasia elnevezésű genetikai
rendellenesség, ami változatos
tüneteket mutat, így érintheti a
bőrt és függelékeit, a körmöket,
a fogakat, a testszőrzetet, illetve
a verejtékmirigyeket. Ilyenkor
az érintett betegek verejtékfunkciója lecsökken, vagy akár
egyáltalán nem képesek izzadni, ami miatt testhőmérsékletük emelkedett, gyakori lázas
periódusokkal. Ám ez csak egy
a több ezer ritka betegség közül.
– A ritka betegségeknél a diagnózis nagyon nehéz, éppen
ezért fontosak a klinikusok és a
kutatók számára az olyan szervezetek, mint amit most létrehoztunk – mondja a genetikus.

– Mi is tagja vagyunk magyar, illetve nemzetközi hálózatoknak,
így ha nálunk sikerül regisztrálni egy ritka beteget, akkor annak
a tüneteit összegezve Ausztráliától Amerikáig feltölthetjük egy
rendszerbe, és ha hozzáértő klinikust vagy kutatót találunk, akkor ő már lehet, hogy a terápiát
is meg tudja kezdeni időben.
A világban most kiemelt figyelmet fordítanak a ritka

betegségekkel kapcsolatos kutatásokra, sok esetben a pontos genetikai eltérés meghatározása jelentheti a terápiás gyógyszer kifejlesztésének
meggyorsítását.
Magyarországon a Ritka és
Veleszületett Rendellenességek Országos Szövetsége végzi ezen a területen a legfőbb
koordinálást, alájuk tagozódik
be a Sopronban alakított szervezet. Aki régiónkban ritka betegségben szenved, vagy gyanú
merül fel nála ezzel kapcsolatban, az keresse fel kezelőorvosát, aki segít neki abban, hogy
kapcsolatba lépjen a szervezettel, illetve az annak hátterében
álló, a Soproni Egyetem keretein
belül megalakult Funkcionális
Genomikai és Bioinformatikai
kutatócsoporttal.

Dr. Kovács Gábor, a Soproni Egyetem genetikusa,
a Nyugat-dunántúli Ritka Betegek Szervezet
vezetője FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Betegeit úgy kezeli, mintha hozzátartozói lennének

Élete mások segítése
MADARÁSZ RÉKA

Pusztai Julianna 26 éve foglalkozik súlyos
betegségben szenvedőkkel. Az elkötelezett
ápolónő pozitív kisugárzásával, kedvességével
és lelkesedésével életet lehel a legreménytelenebb helyzetben lévőkbe is.
Julcsi édesanyja gyógyszertári asszisztens volt, így a
kislány úgymond „belenőtt” az egészségügyi ellátásba.
Anyukájától tanulta meg azt is,
hogy a legfontosabb mások
megsegítése.
16 évesen

átesett egy térdm űtéten, és
már akkor beleszeretett a
sebészet színes világába.
Az egészségügyi szak
középiskola elvégzése után rögtön
a Soproni Gyógyközpont sebészeti
osztályára került.
Egy családi tragédia feldolgozá-

Pusztai Julianna FOTÓ: NÉMETH PÉTER

sát könnyítette meg számára,
hogy 22 évvel ezelőtt elkezdett
sztómaterápiával foglalkozni,
amiben kolléganője is aktívan
részt vesz (a sztóma az orvosok
által mesterségesen kialakított
bélnyílás). Rengeteg tanfolyam,
továbbképzés és a sokéves gyakorlat a téma szakértőjévé avatta, ma már előadásokat tart Magyarországon és külföldön.
– Nagyon szeretem, amit csinálok – mesélte lelkesen Julcsi.
– A sztómaviselők rehabilitációja, gondozása és oktatása
mellett hét éve a Harris Otthonápolási Szolgálatnál házi
ápolással és hospice-ápolással (súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban
daganatos betegek humánus,
összetett ellátása) is foglalkozom. 1996 óta emlőeltávolító
műtéten átesett nők rehabilitációját is végzem. Időközben
elsajátítottam a modern sebkezelés alapjait, amit a krónikus
sebellátás során alkalmazok.

Mitől van Julcsinak elegendő
ereje ahhoz, hogy reggeltől estig
jót adjon az embereknek? Attól,
hogy érzi, a helyén van. Hivatásának tekinti mások megsegítését. Egyensúlyt teremt maga
körül, amit a környezetébe is ki
tud sugározni. Lánya és párja
mindenben mellette áll. Mindig
arra koncentrál, amivel éppen
foglalkozik, a betegeknek pedig
arra van szükségük, hogy „ott legyen”. A negatív dolgokat kizárja,
csak előre néz. Minden betegét
úgy kezeli, mintha a hozzátartozója lenne. Szeretik és várják
is nap mint nap. Így akár 36 óra
munka után is képes pörögni.
– Megtanultam, hogy az ös�szes betegséget magunk teremtjük, mindegyiknek a hátterében lelki okok húzódnak meg
– fejezte be Julcsi. – A betegeket
a sebész megoperálja, az onkológus kezeli, de maguknak kell
meggyógyítaniuk magukat. Én
csak segítséget és támogatást
nyújthatok!

AJÁNLÓK
Pusztai Juliannát sztómaviselő betegei ajánlották a figyelmünkbe mint hétköznapi hőst. Szerették volna, ha áldozatos
munkája mások számára is jó példaként szolgál.

2019. január 23.

EZ LESZ…
A Gazdagság
Január 23., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: január 23. 19 óra, január 24. 15 és
19 óra, január 25. 19 óra, január 26. 19 óra, január 27.
19 óra, Soproni Petőfi Színház
Úgy érzi, kevés a pénze, s emiatt gondjai vannak? Arisztophanész komédiájából kiderül, hogy ez a probléma
már 2500 évvel ezelőtt is felbukkant...

Horváth-Szováti György előadása
Január 23. 18.30, Pedagógusok Soproni
Művelődési Háza
Sinrin Joku, avagy az erdőfürdő és annak hatásai
egészségünkre

Forrócsoki est – Lecsó filmvetítés
Január 24., csütörtök 18 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden

Jelenetek egy házasságból
Január 24. 19 óra Liszt-központ
További időpontok: január 25., 26., 27. 19 óra,
Liszt-központ. Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító
jelenetek egy férfi és egy nő szerelmének történetéből.

XI. Vasútmodell-kiállítás
Január 25., péntek 9 órától, Liszt-központ
Terepasztalok, makettek és diorámák pincétől a padlásig. A kiállítás január 27-ig, vasárnapig tart.

Hogyan értsük félre a nőket?
Január 25. 17 és 19 óra, GYIK Rendezvényház
Csányi Sándor színházi estje

Grunge Electric Pótlóbuli
Január 25. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Drum & Bass 30Hz Sopron pres.
Black Barrel /RUS/
Január 25. 22 óra, Hangár Music Garden

Hazai sztárok a VOLT-on
Több mint húsz új hazai fellépőt jelentett be a VOLT
Fesztivál. Korábban már
megírtuk, hogy június 26 és
29. között biztosan fellép
Sopronban a Tankcsapda,
Rúzsa Magdi, Majka és az Ők,
valamint a Punnany Massif,

most azonban újabb magyar sztárcsapatokkal bővült a lista. Meghallgathatjuk majd az AK26, a Bëlga,
a Blahalouisiana, a BRAINS,
ByeAlex és a Slepp, a Cloud
9+, az Esti Kornél, a Follow
The Flow, a Fran Palermo, a

hiperkarma official, a Honeybeast, az Irie Maffia, a
Kelemen Kabátban, a Krúbi, a Margaret Island, NECC
PARTY by Spanish Wax, a Pál
Utcai Fiúk, a Quimby, a SUBSCRIBE, a USNK Hivatalos,
a Vad Fruttik és a Wellhello

koncertjét is. A külföldi sztárokat még tavaly novemberben jelentették be, ekkor kiderült, hogy júniusban Sopronba látogat a Slipknot, a
Slash ft. Myles Kennedy &
The Conspirators, Parov
Stelar, Robin Schulz és LP is.

Oroszlános Palkó nyomában
Január 26., szombat 9 óra, holokauszt
emlékhely, Paprét
A kirándulás útvonala: Paprét – Pihenőkereszt – Fehérbarlang – Pinty-tető – Zsivány-barlang – Kecske-hegyi
kilátó – Fertőrákos

Bohócnap
Január 26. 15 óra, művelődési ház, Balf
Interaktív bohócelőadás, lufihajtogatás, zenés kölyök tánciskola, bohóc rajziskola és arcfestés várja a
gyerekeket

Iparosbál
Január 26. 19.45, Pannonia Med Hotel

Blahalouisiana
Január 26. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Pál Utcai Fiúk koncert
Január 26. 21.30, Hangár Music Garden
Vendég: Sorbonne Sexual

Körhinta
Január 27., vasárnap 9.30, Liszt-központ
Pöttömszínházi előadás 0–4 éves korig. Előadja a Mesebolt Bábszínház.

Soproni gyorstalpaló
Január 27. 15 óra, Liszt-központ
Vasárnap délutáni séták régi és új soproniaknak minden
hónap utolsó vasárnapján. Ezúttal Sopron „kötött pályás” emlékeit járják végig – kötetlenül. Kalauz: Krisch
Aladár idegenvezető.

Bartók & Harmónia
Január 28., hétfő 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Hangversenybérlet. Fellépnek: Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, Oriolus Kórus

FOTÓ: VOLT.HU

Ösztöndíjtámogatás az életkezdéshez
CZETIN ZOLTÁN

Magyarországon
egyedülálló támogatói modellt dolgozott
ki a soproni Árvácska
Alapítvány a gondozásból kikerült fiatalok életkezdéséhez.
Egyéni ösztöndíjprogrammal segíti a gyermekvédelmi
gondozásból kikerült fiatalokat az Árvácska Alapítvány. A

projekt áthidalja a szakadékot az intézményi keretek és
az önállósodás között, illetve
komoly támogatást nyújt az
életkezdéshez.
– Azoknak a fiataloknak, akik
szakmunkásvizsgát vagy középiskolai érettségit tesznek,
az alapítvány segít egy szakmailag előremutató munkahely keresésében, támogatja a
lakhatást, és mentort is biztosít
a program ideje alatt – mondta
el Lánczi Zsuzsanna, az Árvácska Alapítvány kurátora.

Jelenleg három fiatal résztvevője van a kezdeményezésnek, közülük ketten Budapesten, egyikük pedig Sopronban
él és dolgozik.
– Az alapítvány végigköveti
a programot, heti kapcsolatban
vagyunk a fiatalokkal, és minden hónapban van személyes
találkozó is, amikor közös beszélgetést tartunk a mentor társaságában – tette hozzá Lánczi
Zsuzsanna.
A program egy évig tart,
ez idő alatt a fiataloknak

fokozatosan kell hozzájárulni a
lakhatási költségekhez, és megtakarítást is fel kell mutatniuk.
Az egy év letelte után is kapcsolatban maradnak az érintettek, de ha az alapítvány munkatársai úgy érzik, hogy egyedül is boldogul a fiatal, akkor
önállóan folytathatja az életét.
A programhoz már több munkahely is csatlakozott, és van
már lakás megkeresés is, ezért
Lánczi Zsuzsanna szerint idén
további öt fiatal is csatlakozhat
a kezdeményezéshez.

Quiz Night
Január 28. 20 óra, Liszt Café

Játékláz játékbolt
Január 29., kedd 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Retro-Sopron
Január 29. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Bolodár Zoltán fotó-adattáros előadása: A kereskedelem színtere, a Várkerület

Hadházi László önálló estje
Január 30., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház
Vendég: Musimbe Dennis

MÉDIAPARTNEREINK:
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„Sopronnak múltja van, melyről tud, s ezért van jövője is”

150 éves városszépítők

A Soproni Városszépítő Egyesület jelenlegi, nyolcadik elnöke, dr. Józan Tibor, kezében az egyesület
megalapítójáról és első elnökéről, ifj. Flandorffer Ignácról (1816–1891) készült festmény FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

– Lényegében egész évben a jubileum jegyében szeretnénk tevékenykedni – nyilatkozta lapunknak
dr. Józan Tibor. A Soproni Városszépítő Egyesület elnökével a város egyik legrangosabb elismerése, a Civitas Fidelissima díj
átvétele után beszélgettünk.
– Nagy megtiszteltetés számunkra ez a díj, mellyel úgy
érzem, hogy lényegében az
elmúlt másfél évszázad munkáját honorálták – mondta
dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület nyolcadik
elnöke. – Minden korszaknak
megvolt a maga kiemelkedő
egyénisége és feladata, mely
esetenként az éppen aktuális
elnök személyéhez is köthető.
Kiemelném dr. Heimler Károlyt,
városunk egykori rendőrfőkapitányát, aki 32 évig volt az egyesület elnöke. Becht Rezső írta
róla: „Fanatikusa volt Sopron

fejlesztésének, szépítésének”. Az
ő idejében épült a Károly-magaslati kilátó, a Koronázó-dombi
emlékoszlop, elindult a Soproni
Szemle, és még sorolhatnám az
ő elnökségének időszakára eső
létesítéseket. Mindmáig iránymutató mindnyájunk számára az ő ars poeticája: „Minden nemzedéknek kötelessége,
hogy azokat a javakat és értékeket, melyet az elődök hos�szú sora szerzett és hagyott rá,
híven megőrizze és gyarapítva
adja tovább az utódoknak.” .
– Lényegében egész évben a
jubileum jegyében szeretnénk

tevékenykedni – folytatta dr. Józan Tibor. – Hogy csak a főbb
dolgokat említsem: sok fotóval,
kevés szöveggel szeretnénk megjelentetni egy igényes kiadványt,
mely az egyesület másfél évszázados történetét dolgozza föl.
Ezt kedvcsinálónak is szánjuk,
elsősorban a fiatalok számára,
akiknek talán még nincsenek
erőteljes érzelmi kapcsolódásaik
szűkebb és tágabb környezetük
értékeihez. A Soproni Múzeum
munkatársainak szakmai közreműködésével tervezünk egy reprezentatív kiállítást, mely szintén az egyesület 150 éves múltját

dolgozza föl. Terveink között szerepel továbbá egy „város(sz)építészeti” konferencia rendezése
is, melyre neves urbanista szakemberek mellett a műemléki
városkép alakítóit is szeretnénk
meghívni. A konferencián számítunk a Tanulmányi Erdőgazdaság szakembereire is, akik tájvédelmi és tájkultúra-fejlesztési
témakörben voltak és lehetnek
a jövőben is a partnereink. Ezek
a főbb terveink, és egyúttal reményekkel telve nézünk a jövőbe, Márai Sándor szavaival élve:
„Sopronnak múltja van, melyről
tud, s ezért van jövője is”.

A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET:
Az egyesületet a 19. század második felének meghatározó
személyisége, ifj. Flandorffer Ignác alapította 1869-ben. Tagjai a mai napig kiemelkedő munkát végeznek a város utcáinak, tereinek, parkjainak és épületeinek szépítésében, megtartásában és az új létesítmények városképbe illő megjelenésének elősegítésében. A történelmi korszakokon átívelve
a mai napig is Sopron meghatározó, hiteles civil szervezete
a városszépítő egyesület.

Molnár Tibor emlékverseny

Érték és érdek
Horváth Ferenc jegyzete
Ma még talán fel sem tudjuk mérni, hogy mit is jelent majd valójában
Sopron és térsége számára Fertő-part fejlesztése. A
tó Magyarországon csupán egy helyen, a Fertőrákosi-öbölben látogatható, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ott milyen fejlesztés valósul meg. Még sokan vagyunk, akik nem feledtük, hogy amikor megépült a jelenleg is használatos bekötőút, milyen
tortúrát jelentett kimenni a tóra. (Én még arra is emlékszem, hogy az út elkészülte előtt a Fertő utca végétől csak katonai ro„Ma már ismertek azok csóval lehetett kimenni a vízre.) Szerencsére
a fejlesztési elemek,
amely úgy varázsolják ezek az idők elmúltak. Kezdetben egyetmajd az egész Fertő
len düledező büfében
legnagyobb turiszmérte Leitner Lali a hol
tikai attrakciójává,
hideg, de gyakrabban
hogy közben meginkább meleg sört. Azőrzik (és látványosan
tán kiépült a kezdetlebe is mutatják) terges infrastruktúra, s a
szolgáltatás is fejlőmészeti értékeit és
dött, de azért a Fertő
szépségeit...”
az Fertő maradt. Közben az osztrák strandok európai színvonalúvá fejlődtek, mi meg fröccsözés közben nyeltük a büfésoron az autók által felvert port, s térdig gázoltunk az
iszapban, és sorban álltunk a mosdónál. Ez a helyzet
alapvetően napjainkig sem változott, de azért így is
sokan szerették, hiszen fiatalságuk része volt a még
mindig a ’60-as, ’70-es éveket idéző magyar partszakasz, nem beszélve a horgászokról, vitorlázókról.
A Fertő azonban sokkal több lehetőséget rejt magában, mint amennyit eddig kibontottunk. Ezt ismerte fel a kormány, amikor kiemelt turisztikai régióvá
emelte térségünket, és eddig soha nem látott nagyságrendű fejlesztéshez biztosított forrásokat a Fertő-parton. Ma már ismertek azok a fejlesztési elemek,
amely úgy varázsolják majd az egész Fertő legnagyobb turisztikai attrakciójává, hogy közben megőrzik (és látványosan be is mutatják) természeti értékeit
és szépségeit, több és jobb lehetőséget biztosítva a
horgászoknak, hajósoknak, vitorlázóknak, a sportolóknak, s minden látogatónak, aki majd élvezni szeretné a XXI. századi szolgáltatásokat és a természet
romantikus szépségét. A ma már mindenki által látható tervek elsősorban a soproni és a régióban élő
embereket szolgálják, de az ország közösségi érdekeit is képviselik, s minél többen megismerik, minél
több információ jut el az emberekhez, annál többen
fogják megkedvelni, megszeretni, ha megépül, nemcsak idehaza, hanem külföldön is. Mert az sem elhanyagolható szempont, hogy a Sopron – Fertőd –
Fertőrákosi Barlangszínház és Témapark hármasba
beilleszkedjen egy olyan turisztikai attrakció, amely a
felhőtlen szabadidő-eltöltést és a sportolást szolgálja európai színvonalon. Ez a „négyes” – kiegészülve
a régió más értékeivel – már valóban vonzó cél lehet nemcsak az itt élők számára, de a külföldieknek
is. Hogy ez így legyen, az mindannyiunk érdeke. Így
kapcsolódik össze érték és érdek.

PLUZSIK TAMÁS

›

Az első Molnár Tibor
emlékversenyen öt
termelő 7 bora kapott
aranyérmet. A legmagasabb pontszámot
Tóth Jenő 2016-os
kékfrankosa kapta.
Az Európai Borlovagrend soproni legációja és a Soproni
Borlovagok és Borbarátok Egyesületének kezdeményezésére
szervezték meg az első Molnár
Tibor emlékversenyt. A neves
soproni borász és a hegyközség
elnöke tíz évvel ezelőtt hunyt el.
Több mint negyven mintával
összesen huszonhat borász nevezett kékfrankos és kékfrankos
alapú vörösborával a versenyre. A kőszegi körzetből is érkeztek minták. A tizenkét tagú
bírálóbizottság, melynek elnöke Ferencz Vilmos neves szekszárdi borász volt, 100 pontos
rendszerben bírált. Végül is öt
termelő 7 nedûje kapott arany
fokozatot, ezüsttel huszonhét,

RÖVIDEN

Látogatási tilalom a kórházban

A borversenyre több mint 40 mintát neveztek a gazdák FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
bronzzal pedig nyolc vörösbort
honoráltak – tudtuk meg Károlyi Gyula borlovagtól, a Soproni
Legáció első legátjától, a borverseny egyik szervezőjétől.

A versenyen aranyérmes lett
Tóth Jenő 2016-os évjáratú kékfrankosa, a Jandl Borászat 2015ös és 2016-os Missió elnevezésû
kékfrankosa, a Vincellér Ház

2016-os kékfrankosa, a Bruckner Borászat 2017-es kékfrankos
barrique bora, valamint a Luka
Pincészet 2016-os és 2017-es
kékfrankosa.

Részleges látogatási tilalmat rendeltek el az influenzajárvány miatt a Soproni Gyógyközpontban. Január 23-tól
a kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán, a csecsemő- gyermekgyógyászati osztály újszülött részlegén,
valamint a központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon vezették be a korlátozást. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes. A szakemberek kérik, hogy
lázas betegség, influenzaszerű tünetek esetén ne látogassák kórházban kezelt hozzátartozóikat!
Mint ismert, megkezdődött az influenzajárvány az országban, a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint január második hetében 19 300 ember, az
előző hetinél 75,6 százalékkal többen fordultak orvoshoz.
A betegek többsége (42,6 százaléka) fiatal felnőtt, 19,7 százalék gyerek, 11 százalék pedig 60 év feletti. A laboratóriumi vizsgálatok szerint az influenza A vírusa a domináns.
Az idei vírus szokatlanul erős tüneteket okoz, napokig
tartó 40 fokos láz, elesettség, gyengeség is felléphet. A
magas láz esetén fontos a (a láz- és fájdalomcsillapítás
mellett) a megfelelő folyadékpótlás, így lehet megelőzni
a kiszáradást. A szakemberek azt javasolják, hogy orvoshoz az első napokban az forduljon, aki valamilyen krónikus betegségben szenved. Egyébként akkor menjünk, ha
a láz utáni napokban felső légúti panaszok jelentkeznek.
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Hétvégi foglalkozásokat és nyári tábort is tartanak

Kedvelt tanösvények
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Hétvégente
több százan – gyerekek és felnőttek – keresik fel az
erdőgazdaság tavaly
átadott két tanösvényét. A soproniak és
az ide látogató turisták pedig szívesen
sétálnak a parkerdőben. Ugyanakkor –
sajnos – a rongálások
mellett sem mehetünk el szó nélkül.
– Tavaly két új tanösvénnyel
is bővült a Soproni Parkerdő –
mondta el lapunknak Bánáti
László, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG Zrt.) parkerdei
és kommunikációs igazgatója.
– Az egyik a tavasszal kialakított boszorkány meseösvény,
a másik pedig a kelta ünnepen
átadott Várhely régészeti örökség tanösvény. Hétvégente ezeket a helyeket több száz gyermek és felnőtt keresi fel. A vis�szajelzések alapján állítható,
mind jól érzik magukat. És meg
kell említeni a Károly-kilátót,
illetve a mellette lévő vadászati
múzeumot, amelyek a parkerdő
legnépszerűbb helyei.

Téli túra a Soproni Parkerdőben – minden évszakban szerveznek hasonló
rendezvényeket a TAEG Zrt. munkatársai FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Mint megtudtuk, a parkerdőben sétáló soproniak és az ide
látogatók döntő többsége betartja a szabályokat, védi és óvja
a természetet, a tornaszereket.
Ugyanakkor, sajnos több károkozás is történt tavaly az erdőben.
– A boszorkány meseösvénynél a megnyitása körüli időben
megszaporodott a rongálások
száma – tudatta Bánáti László.
– A Pedagógus-forrásnál a kialakított víznyerőhelyet tették

tönkre. Itt azt vettük észre, hogy
szándékosan vésővel és kalapáccsal estek neki a betonnak.
A zenepavilont pedig felgyújtották. A faház azért nem égett
le, mert a tűzoltók időben kiértek, és a gyors beavatkozásnak
köszönhetően megmentették a
kis épületet. A károk helyrehozatalának költségét a TAEG Zrt.
fizette ki. Ez pedig nem kis ös�szeget jelentett. Ezúton is arra
szeretném kérni az erdőjárókat,

hogy akik rongálást látnak, azt
jelezzék nekünk! Az elérhetőségünk sok helyen megtalálható
az erdőterületeken.
Bánáti László szólt arról is,
hogy idén is folytatódnak a közkedvelt hétvégi, tematikus foglalkozások. Emellett továbbra is
megszervezik az erdei iskolát, a
nyáron pedig tábort tartanak.
A részletekről a tanulmányi erdőgazdaságnál lehet tájékoztatást kérni.

2019. január 23.

Hulladék nélkül
a környezetért
MADARÁSZ RÉKA

A hulladékmentes (zero waste)
életmód hívei – a környezet
védelme érdekében – igyekeznek minél kevesebb szemetet
termelni, a feltétlenül szükségeseket szelektálni, az árut pedig
helyi termelőktől megvásárolni.
Gyuris Anett projektmenedzserként sok környezetvédelemmel és egészséges étkezéssel foglalkozó pályázattal találkozott. Munkája során került
kapcsolatba Kump Edina környezetkutatóval. Magyarország
egyik ismert szakemberének a
lelkesedése Anettre is átragadt.
Néhány hónapja költözött Budapestről Sopronba, azóta
nagy erőkkel kutatja az itteni
lehetőségeket.
– Sokan azt hiszik, hogy a hulladékmentes életmód macerás:
drága eszközöket igényel, és a
kényelemről való lemondást
hozza magával – osztja meg
velünk tapasztalatait Anett. – A
legfontosabb azonban az, hogy
mindenki a komfortzónájának
megfelelő apró változtatásokat
vezessen be: például kezdje el

›

szelektíven gyűjteni a hulladékot, palackos ásványvíz helyett
fogyasszon a Magyarországon
rendkívül jó minőségű csapvízből, amit tetszés szerint ízesíthet és egy kis kulacsban bárhova
magával vihet.
A legtöbb szemét a termékek csomagolásából keletkezik,
ezért az eltökélt ifjú hölgy próbál csomagolásmentesen élelmiszert vásárolni. A piacra viszi
saját mosható vászonszatyrait,
a sajtoshoz, a henteshez pedig
a dobozait, visszazárható nejlontáskáit. Eddig még senki sem
tette neki szóvá, amikor valamelyik nagyobb áruház pénztáránál anyagból készült táskában
mérette le a magvakat vagy a
zöldségeket, vitte a pékárut.
– A környezettudatos életmód része az is, hogy lehetőleg
helyi termelőktől vásároljunk,
vagyis minél kevesebbet utazzon a termék – fejezte be Anett.
– Ha például a külföldről érkező
narancs, banán helyett itthoni
birsalmát, sütőtököt, szőlőt fogyasztunk, nemcsak a magyar
mezőgazdaságnak, hanem a
szervezetünknek is jót teszünk.

RÖVIDEN

Csillagászati bemutató
Távcsöves csillagászati bemutató lesz január 25-én, pénteken 17 órától a Borsodi-dűlőben álló madármegfigyelő toronynál. A helyszín a Sarródról Fertőújlak felé vezető közúton érhető el. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges a 99/537–620-as telefonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

Győri Barbara diplomadíja

PÁLYÁZAT

KÖVES ANDREA

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKREFERENS
köztisztviselői állásra

Pályázati feltételek:

• jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi,
hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humánerőforrás
menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.)
85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:

• jogi szakképzettség,
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Környezetmérnöki Diplomadíjban részesült
a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi
Tagozatának országos pályázatán Győri Barbara, a Soproni Egyetem egykori hallgatója.
A fiatal környezetmérnököt az egyetem javasolta a rangos elismerésre.
Győri Barbara jelenleg Székesfehérvár mellett egy kis településen, Mohán él, ahol erdész
édesapja csemetekert-gazdálkodással foglalkozik. Barbara életében már gyermekkorában is
központi szerepet játszott a természet szeretete, a környezet
védelme, így 18 évesen nem is
volt kérdés, hogy mivel szeretne

foglalkozni. Vonzódott Sopronhoz, ahol hamarosan magával
ragadta az izgalmas diákélet,
de a tanulást, a kutatást sem
hanyagolta el. Mivel édesapja
évek óta foglalkozik energetikai faültetvényekkel, így egyértelmű volt számára: ezt a területet szeretné mélyebben megismerni. Született a témával

Munkakör fő tartalma:

Az önkormányzati fenntartásban álló intézmények vezetőit folyamatos
kapcsolattartás során segíti az intézmények jogszerű működtetésében. Előkészíti a Humánszolgáltatási Osztály
feladataihoz kapcsolódó belső szabályzatokat, szakmai terveket és dokumentumokat, valamint előterjesztéseket.

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 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 dr. Tengölics Tamástól, a Humánszolgáltatási Osztály vezetőjétől a 99/515–472-es
telefonszámon.
A jelentkezéseket 2019. február 10-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 „Intézményi és közművelődési szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. február 17-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.

Győri Barbara FOTÓ: BÍRÓ BÁLINT

kapcsolatban (egy másik hallgatóval együtt) TDK-dolgozata
is, amely országos különdíjban
részesült. Ötéves kutatás után
írta meg az országos sikert arató
diplomamunkáját Energetikai
faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata címmel.
– Több szempontból is izgalmas Barbara munkája – mondja konzulens tanára, dr. Polgár
András egyetemi adjunktus.
– Az energetikai faültetvények
olyan mezőgazdasági területen
ültethetők, amelyek szántóföldi növénytermesztésre kevésbé
vagy nem alkalmasak, így nem
maradnak parlagon. Gyors növésű fafajokkal ültetik be az
adott területet, amelyeket aztán
vágás után biomassza-erőműben tüzelnek el, így hő- vagy
villamos energiát, vagy mindkettőt termelnek vele.
– A vizsgálatokat az úgynevezett életciklus-szemlélet
szerint végeztem, amely azt
jelenti, hogy a még parlagon
fekvő szántóföld jellemzőit is
rögzítettem, majd a fatelepítés, ezt követően az évek múlva történő fakivágás, illetve az
újra parlagon maradó szántóföld minden környezeti hatással kapcsolatos mozzanatát, jellemzőjét lejegyeztem – meséli Barbara, aki mindehhez egy
speciális szoftveres modellezést is készített.
A fiatal környezetmérnök
számára nem is kérdés, hogy
a jövőben is hasonló területen szeretne dolgozni. Jelenleg
egyéni vállalkozóként az ötéves
fiatal gazda program keretén
belül vesz részt faültetvények
telepítésében.

2019. január 23.
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Fidelissima- „Olyan az ember pénz nélkül, mint vak ember bot nélkül”
adomány
Közel egymillió forintot
gyűjtött össze a Fidelissima
Alapítvány és a Fidelissima
Vegyeskar a soproni fogyatékossággal élő és rászoruló gyermekeket gondozó intézmények (Kozmutza
EGYMI, Alpokalja Szociális
Központ, Tóth Antal EGYMI, Doborjáni EGYMI, Cseresznyevirág Gyermekotthon, Gyermekek Átmeneti Otthona) támogatására.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, negyedszer
rendezte meg Adventi fények című jótékonysági
koncertjét a vegyes kar. A
kórus a koncerten közel
egymillió forintot gyűjtött
össze a cégek, vállalkozások és a magánemberek
felajánlásából. Az intézmények vezetőit a közelmúltban látták vendégül,
ekkor adták át az adományokat. – Nagy boldogság
látni, hogy egyre inkább
élményszerzésre, olyan
programok megszervezésére fordítják a kapott
összegeket, amelyek közvetlenül a gyermekek örömére szolgálnak, de az is
megható, hogy a szükséges eszközök, tanszerek,
ruházat beszerzéséhez is
segítséget tudunk nyújtani – írta Takács Eszter kórus- és kuratóriumi titkár.

Premier: A Gazdagság
PLUZSIK TAMÁS

Egy eredeti görög komédiával, Arisztophanész
(Kr. e. 446–386) A Gazdagság című művével
nyitotta a 2019-es évet a Soproni Petőfi Színház társulata. Az előadást Katona Imre írta
színpadra, a rendező Béres László.
Az országban egyedülálló
módon ebben az évadban csak
a Soproni Petőfi Színházban láthat görög komédiát a közönség.
A különleges előadást egyedi
maszkos játékkal, balkáni
zenével fűszerezték az alkotók.
Színháztörténeti feljegyzések

szerint Plutosz címmel a darabot Krisztus előtt 389-ben
mutatták be először Athénban.
A történet szerint Plutosz (Szélyes Ferenc), a gazdagság istene
megvakul, mire szolgái elherdálják a vagyonát. A szegény,
de becsületes Kremilosz (Ács

Tamás) segítségével azonban
meggyógyul, és ezután jobban
odafigyel arra, hogy kit részesít gazdagságban. Így a jóravaló
emberek meggazdagodnak, a
hitványak viszont elszegényednek. A darabot átszövi a helyzetkomikum, de időnként vaskos,
már-már vulgáris mondatokat
is hallhat a közönség – például:
„Megadhatnád a tartozást, mert
kikoptam mindenből, mint a
téli kutyaszar a hóból…”.
– Arisztophanész egy nagyon sajátos drámaíró – mondta Béres László rendező. – Az
arisztophanészi komédia

jellemzője a nagyon erős társadalombírálat, ha úgy tetszik,
akkor egyfajta politikai pamflet.
Az Arany János fordítása nyomán, Katona Imre által mai színpadra írt előadás végén megállapíthatjuk, hogy a társadalom
több ezeréves fejlődése ellenére
nem tanultunk: a meggazdagodást, illetve annak megítélését
ma sem tudjuk kezelni.
A két főszereplő mellett a darabban színpadra lép

Molnár Anikó, Papp Attila, Savanyu Gergely, Marosszéki Tamás,
Demeter Helga, Simon Andrea,
Szőcs Erika és Major Zsolt. A darab különleges, balkáni hangulatú zenéjének szerzője Papp
Gyula, aki zenésztársaival, Bese
Csabával, Kiss Zoltánnal Csóka
Csabával és Migovics Zoltánnal
működik közre az előadásban. A fontos szerepet játszó maszkok megálmodója
Mikó F. László, a
jelmezeket pedig
Ladenyák Andrea tervezte.

A fontos szerepet játszó maszkok megálmodója Mikó F. László volt.
Felvételeinken (maszk nélkül): Savanyu Gergely, Molnár Anikó, Ács Tamás FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Kínában koncertezett a brácsaművész
KÓCZÁN BÁLINT

Kínában búcsúztatta 2018-at és
ugyanott köszöntötte az új évet
Kóczán Péter. A soproni brácsaművész a bécsi operaház zenészei
által alapított Mozart Orchesterrel koncertezett több városban.
– Az idei turné a dél-kínai
Ghuangzhouban kezdődött
december 28-án, a szilvesztert és az újév első napját Pekingben töltöttük, majd Szencsen és Csangsza érintésével
Kína északkeleti nagyvárosában,
Sanghajban végeztünk január 5-én
– kezdte Kóczán Péter, amikor kínai fellépéseiről faggattuk.

A soproni brácsaművész számá- műveiből áll össze a műsorunk,
ra nem újdonság, hogy külföldön mindig „észnél kell lenni”, mivel nakoncertezik, lassan tíz éve ugyan- gyon magas minőségi elvárásokis soproni munkája mellett kisegí- nak kell megfelelni minimális prótőként dolgozik a bébalehetőséggel – fej„Nagyon magas
csi operában.
tette ki a Pro Kultúra
– Gyakorlatilag 2011 minőségi elvárákulturális igazgatóheóta részt vehetek a soknak kell meglyettese, aki szerint a
Mozart Orchester mű- felelni minimális
legnagyobb kihívást a
ködésében, mivel ezt
folyamatosan változó
próbalehetőséggel.” énekes szólisták kíséaz együttest is az opeKÓCZÁN PÉTER rése jelenti.
raház zenészei alapították még az 1980-as
A Mozart zenekar évi
években. Zenekari művészként brá- 120 koncertet ad Bécsben, emellett
csa szólamvezetői pozícióra hívnak évente legfeljebb 12–15 fellépést válrendszeresen muzsikálni. Bár egy lal külföldön. A bécsi koncerteket a
viszonylag szűk repertoárból, ki- Musikvereinben, valamint a nyári időlencvenkilenc százalékban Mozart szakban az Operában rendezik meg.

Megtudtuk, az alapfilozófiát az határozza meg, hogyan lehet a klasszikus
zenét eljuttatni széles közönségrétegekhez. Ezt szolgálja a „körítés”, a
külsőségek, valamint a speciális marketingstratégiák alkalmazása. – Számomra ez nagyon tanulságos, hiszen
óriási a verseny Bécsben és a nemzetközi zenei életben egyaránt.
Kóczán Péter szólt a soproni tervekről is, hiszen idén szeretnék méltó
módon megünnepelni a Soproni
Szimfonikus Zenekar fennállásának
190. évfordulóját. Ennek része lesz
több izgalmas soproni koncert és egy
németországi turné. A Wespa vonósnégyessel pedig a Magyar Rádió Márványtermében is fellép márciusban.

Válogatás a korabeli soproni sajtóból
1994
Üzletházat alakítanak ki
a Várkerületen
A jövő hónaptól átalakítási,
felújítási munkák kezdődnek a
kisegítő iskola kollégiumában,
a műemléki védettség alatt álló
Várkerület 73. szám alatti épületben, melyet 1770-ben avattak fel. A Fogadó a Magyar
Királyhoz egykori épületében
Joseph Haydn is megfordult. A
felújításra váró épületben hatvan üzletet és tizenkét különböző méretű lakást, valamint
irodahelyiségeket is kialakítanak. (Soproni Hírlap)

Hamarosan kezdődik
a haltelepítés

Mint ismeretes, a Jereván lakótelepen lévő tavacska halpusztulását egy szennyvízcsatorna
megrongálódása okozta. Azóta

a haltetemeket elföldelték, és
ezen a héten megkezdődtek a
tó iszaptalanításának munkálatai, amit később kotrás követ,
és csak ezután, a tökéletes tisztítás és újbóli feltöltés után kezdődhet a haltelepítés. (Soproni
Hírlap)

Eredménytelen volt
a pályázat

A Soproni Vasöntöde Rt. tavaly
meghirdetett privatizációs
pályázatának második fordulója is eredménytelen volt, elsősorban a pályázók formai hiányosságai miatt, ezért az Állami
Vagyonügynökség a pályázat
harmadik fordulóját is kiírta.
A pályázatok benyújtási határideje 1994. február 16. Az eredményhirdetésre várhatólag
március 31-ig kerül sor. (Soproni
Hírlap)

1969
Klubot alakítanak
a soproni közgazdász
fiatalok
A győriek példájára és segítéségével rövidesen Sopronban
is megalakul a MTESZ fiatal
közgazdászainak bizottsága.
A szervezésből oroszlánrészt
vállalt Váczi Miklós, a Soproni
Városi Tanács tervcsoportjának közgazdásza. Felkereste a
soproni üzemek, vállalatok közgazdász fiataljait, akik örömmel csatlakoztak a hasznos
kezdeményezéshez. Gazdasági
mechanizmusunk reformja
csatasorba szólította a közgazdászokat a munka hatékonyságának, termelékenységének
növelésére. Tudjuk, hogy népgazdaságunk ránk, fiatalokra is
számít, épít. Ezért elhatároztuk,

hogy munkaidőn túl szervezett, de mégis kötetlen formában gyarapítjuk tudásunkat. Klubdélutánjainkon sajtószemlét tartunk, felosztjuk
magunk között a hazai és a
kü lföldi szakirodalmat, és
beszámolunk egymásnak az
olvasottakról. Mintegy önképzőköri módszerrel, kiselőadások formájában vitaindítókat tart egy-egy klubtársunk.
Ezzel egyrészt előadókészségét
fejleszti, másrészt mindnyájunk szakmai képzését segíti.
Később felkeressük a győri és
a mosonmagyaróvári, illetve
más megyékben működő fiatal közgazdászok bizottságát, hogy tapasztalatainkat,
módszereinket kicseréljük. A
január 23-i alakulásra meghívtuk Frank Tibort, a MTESZ

budapesti ipargazdasági osztályának vezetőjét is, akitől
ugyancsak hasznos útmutatást
várunk munkánkhoz, mondotta Váczi Miklós az alakuló
csoport céljairól. (Kisalföld)

1919
Zrínyi ünnep Sopronban
Pompásan sikerült ünnepséggel
hódolt a soproni Frankenburg
Irodalmi Kör a minap Zrínyi
Miklós gróf emlékezetének. Az
ünnepet Sopronban tartották
meg, mert a jelenlegi viszonyok között lehetetlen volt
Csáktornyára menni. A műsor
gerincét Payr Sándor Zrínyi prókátora című drámája alkotta.
Bevezetőü l a darab megnyitó zenéjét adta elő zongorán Hannifel Emília. Ezután
Matusz György bencés tanár,

a kör főtitkára mondott nagy
hatású emlékbeszédet Zrínyiről,
megkapóan kapcsolva bele a
szomorú jelent. Ezt követően
Zsigmond Gyuláné elénekelte
a Mint sír a fehér hattyú kezdetű régi magyar siratóéneket
1613-ból. Végül a Zrínyi prókátora című drámának néhány
jelenetét olvasta föl a szerző.
Az előforduló énekszámokat
Kapi Gyula állította össze, nagy
tudással és gonddal. Az egykorú
dalok eredeti kéziratai, melyeket
nemrég fedeztek föl, a Soproni
Múzeumban vannak. Az ünnepségen nagyszámú közönség vett
részt, és lelkesedéssel adott kifejezést tetszésének és honfiúi
érzésének. (Budapesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Olasz tapasztalatok

SKC: szolnoki
vesztes mérkőzés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Biztató játékkal, de
vereséget szenvedett
a 10. helyen álló Sopron KC csapata a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj KK otthonában. Sabáli Balázs
együttese négy légióssal játszotta le a
találkozót.

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U12-es és U13-as korosztályos csapata is Olaszországban
vett részt színvonalas tornákon – a fiatalok sokat tanultak a nemzetközi meccseken
RÁZÓ LÁSZLÓ

A Soproni Sportiskola Kosárlabda
Akadémia két korosztályos csapata
is Olaszországban vett részt nemzetközi tornán idén januárban.
Az U13-as együttes Bali Ádám
vezetőedző és Csátaljay Gábor
másodedző irányításával a
perugiai Basket Academy meghívására a 2019-es Winter Tournament-en szerepelt.
– A tornán hasonló magasságú csapatokkal mérkőztünk meg, az első két mec�csen az agresszív védekezés és
a jobb technikai tudás könnyű

győzelmeket hozott – mondta
Bali Ádám vezetőedző. – A harmadik meccsen aztán egy jóval
keményebb védekezést képviselő csapat ellen játszottunk,
ekkor érezhettük meg, hogy
fizikálisan sokkal előrébb kell
lépnünk, a csapat hozzáállására ugyanakkor nem lehetett panasz. A harmadik helyért vívott
mérkőzésen úgy mentek ki a

pályára a srácok, hogy nem lehet
más a vége, mint soproni siker.
Ez a hozzáállás kifizetődő volt,
bízunk benne, hogy a magyar
bajnokságban is megmarad.
A Barlai Tamás vezetőedző és
Doncsecs Kitti másodedző szakmai irányításával készülő U12es csapat Rómában szerepelt az
In.To.Rome elnevezésű tornán.
Elmondásuk szerint a torna idén keményebb és küzdelmesebb volt, mint a korábbi években.
– Nyolc csapatból a hetedik
helyen végeztünk, de mindenképpen pozitívan értékelem a mérkőzéseket. Sokkal
keményebb volt a játék, mint

amihez hozzászoktunk. Viszont folyamatosan jobban
teljesítettünk, jó lett volna
még 3–4 ilyen találkozó, akkor
még több mindenben tudtunk
volna profitálni ebből a fajta
kosárlabdából – mondta Barlai Tamás vezetőedző, aki szerint az öt nap azért is nagyon
hasznos volt, mert a csapat
még inkább összekovácsolódhatott. – Többször sétálnunk
Rómában, és nagyon szép helyeket láttunk. A srácok erre is
vevők voltak, külön tetszett
nekik, hogy hirdettünk egy
versenyt, amikor is velünk,
edzőkkel készíthettek saját elgondolású fotókat.

2019. január 23.

A szolnoki meccs első negyede
után senki sem gondolta, hogy
még izgalmakat rejt magában
a találkozó: a bajnoki címvédő
24–11-re nyerte az első etapot, a
soproni csapat rengeteg hibával játszott. Azonban nagyot fordult a meccs a második negyedtől: egyre jobban „ültek” a soproni dobások, a csapat pedig
elkezdte a felzárkózást, Warnert nem tudták tartani a szolnokiak, a félidő előtt pedig a
magyar mag, a Dénes–Supola–
Takács trió játszott eredményesen, így csak öt pont maradt a
hazai előnyből (41–36).

A harmadik negyedben tovább folytatódott a meglepően eredményes soproni játék,
egálra is felzárkózott a vendégcsapat. A Szolnok azonban rutinos játékosainak köszönhetően ismét vezetést szerzett, ezt
pedig növelni is tudta a meccs
végéig a nemzetközi porondon
is jól teljesítő Tisza-parti csapat.
Az SKC meglepetést nem okozott, de a tisztes helytállásért dicsérhető az együttes. A csapat
az utolsó pillanatig küzdött, végül 10 ponton belülre került, de
győzni nem volt esélye. A végeredmény: Szolnoki Olaj KK –
Sopron KC, 83–74.
– Warneren és Gordonon kívül
más nem tudott annyi pluszt
hozzátenni a játékunkhoz, hogy
győzni tudjunk. Megnyertük a
lepattanócsatát, ami nagy eredmény Szolnokon. Ugyanakkor
megint rengeteg volt az eladott
labdánk, ez megpecsételte a sorsunkat – mondta Sabáli Balázs
vezetőedző.
Az SKC szombaton 18 órától
a bajnokságban a második helyen álló Körmend együttesét
fogadja a Novomatic-arénában.

KERESIK AZ ÖTÖDIK LÉGIÓST
Lapunk is beszámolt arról (SKC: fontos győzelem, 2019. január 16., Soproni Téma 8. oldal), hogy a Pécs elleni hazai
mérkőzés után az SKC vezetősége szerződést bontott egyik
légiósával, az amerikai Lawrence Gilberttel. A szakmai stáb
tervei között szerepel, hogy pótolják a kieső játékost, és a
szezon végéig újabb külföldi játékost szerződtetnek. Az ötödik légiós keresése folyamatban van, a klub szeretné, ha minél előbb teljes kerettel készülhetne az együttes a hátralévő bajnoki fordulókra.

Varázslatos benzingőz
PÁDER VILMOS

30. SPORTGÁLA
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 fiatalok nagy örömére a tavalyi év elején megalakult a Soproni Gokart Sportegyesület. A technikai sportok iránt érdeklődők hosszú szünet után ismét hódolhatnak
szenvedélyüknek.
A hűség városában nagy hagyományai vannak a motorsportnak. Az új egyesület elnöke,
Bősze Péter semmit nem bízott
a véletlenre.
A Ravazd utca 67. szám alatt
lévő Racing Arénában rendezkedett be, ami ezer méter hos�szú, így az ország leghosszabb
versenypályája. A korszerű létesítményt bérli az egyesület, a
pálya márciustól október végéig üzemel. A szakmai vezetést

a többszörös bajnok Bálint
Ádámra bízták.
– Sopronban korábban rendkívül népszerű volt a sportág
– mondta lapunknak Bősze
Péter. – Mindig nagy tisztelője
voltam a technikai sportnak, s
az egyesület megalakulásával
régi vágyam teljesült. Az elmúlt
év tapasztalatai rendkívül pozitívak, a visszajelzések biztatóak. A polgármesteri hivatal
sportfelügyeleti csoportjának

támogatásával sikeresen szerveztük meg az általános iskolák felső tagozatosai számára a
városi gokartbajnokságot. A diáksportrendezvény nagy sikert
aratott a fiatalok és a szakemberek körében egyaránt. Szeretnénk tovább népszerűsíteni és fejleszteni a sportágat.
Várjuk a nyolcévesnél idősebb
fiatalokat, hogy tagjaink sorába
lépjenek.
Az edzéseket szakavatott,
versenyzésben jártas edzőkkel
és teljes műszaki háttérrel biztosítjuk. Sportszakmai célunk
egyértelmű: minél több fiatallal
megszerettetni a gokartsportot,
és három éven belül kinevelni
olyan ifjú versenyzőket, akik a
magyar bajnokságban a dobogóra állhatnak.

PROGRAM

A rendezvény megtekintésére tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját!
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A gokart kedvelt sport a fiatalok és a felnőttek körében egyaránt
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

2019. január 23.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Január 24.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Fenerbahce SK
Január 26.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– BC Körmend

Tollaslabda
Január 26., szombat
9.30, Soproni
Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Országos csapatbajnokság, 2. forduló

Teremlabdarúgás
Január 26., szombat
10 óra, Krasznaisportcsarnok
Városi teremlabdarúgó-bajnokság
Január 26.,
szombat 10 óra,
Gárdonyi-iskola
Általános és középiskolai városi teremlabdarúgó-bajnokság

Teke
Január 26., szombat
14 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Zalaszentgróti TK
Január 27., vasárnap
10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE
– Bázakerettye SE

Röplabda
Január 29., 30., 31.,
kedd, szerda,
csütörtök 15.15, Fáy-,
Eötvös-, Berzsenyi-,
vendéglátó iskola
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság

Bowling
Január 30., szerda
14 óra, All Star Bowling
Városi alapfokú bowling
csapatbajnokság
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Sopron Basket: kiemelt fontosságú lesz a Fenerbahce elleni mérkőzés

Vereség és hazai győzelem
RÁZÓ LÁSZLÓ

A görög Olympiakosz
otthonában elszenvedett vereséggel folytatta szereplését az
Euroligában a Sopron Basket. Roberto
Iniguez együttese a
bajnokságban aztán
javított és biztosan
győzte le a PINKK-Pécsi 424 csapatát.
Kiválóan szerepelt eddig az
Euroliga-csoportjában a Sopron Basket, a csapat a második helyért folytatott versenyt
a vetélytársakkal. A sereghajtó
Olimpiakosz otthonába komoly
győzelmi reményekkel utaztak
el a soproni hölgyek múlt héten.
Sajnos a papírforma ezúttal
nem igazolódott be. A fáradtan

mozgó soproni csapat sorsa
a harmadik negyedben dőlt
el, akkor tíz pont fölé kúszott
a görögök előnye, ezt pedig a
meccs lezárásáig megtartották. A végeredmény: Olimpiakosz – Sopron Basket, 63–52.
A Sopron Basket a vereségével
lépéshátrányba került a Fenerbahce-val szemben a második
helyért vívott különcsatában.
A hétvégén aztán már esélyeshez méltó módon az összes negyedet megnyerte, így magabiztosan győzött a soproni csapat
a PINKK-Pécsi 424 elleni találkozón. A soproni közönség a fiataloknak is tapsolhatott, hiszen
Weninger Virág 10, Varga Kamilla pedig 9 pontig jutott a mérkőzésen. A végeredmény: Sopron
Basket – PINKK-Pécsi 424, 75–51.
– Továbbra is komoly gondjaink vannak, többek sérüléssel
bajlódnak – mondta el Roberto
Iniguez vezetőedző. – Próbálunk

hétről hétre
ugyanazon
a színvonalon kosárlabdázni,
de látható, hogy ez
így nem lehetséges,
az Olimpiakosz ráadásul fantasztikusan játszott ellenünk. A bajnokit
megnyertük, de
látszik, hogy nem
tudunk minőségi
edzésmunkát végezni. Erőltetett
menet vár ránk a
folytatásban, aki
azt gondolja,
hogy a Magyar
Kupa nyolcasdöntője után a nemzetközi porondon is
tudunk teljesíteni,
nem ért a játékhoz. Ez
a menetrend megöli a
játékosainkat.

Az Euroligában kikapott a Sopron Basket,
a bajnokságban viszont biztosan győzte le
a PINKK-Pécsi 424 csapatát
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az ökölvívás fájdalmas sportág
PÁDER VILMOS

A Gyevát SE ökölvívói szinte megalakulásuk óta kiváló eredményekkel öregbítik Sopron hírnevét. A
csapat története 2000 év őszén
indult, azóta számtalan éremmel gazdagították a gyűjteményüket.
19 éve három volt kiváló ökölvívó: Bárdos László, Prajczer
János és Egresits Tamás arról
beszélt, hogy kellene egy új
szemléletű szakosztályt alapítani. Óriási szervezőmunkába
kezdtek, az edzéseket a Lackner-iskola tornatermében a
kick-boxosokkal tartották. A
lelkes kezdeményezésről a soproni ökölvívás legendája, Gyevát
Gyula is tudomást szerzett, és

tudásával, valamint tapasztalatával a kezdeményezők mögé
állt. A létszám ugrásszerű növekedése lehetővé tette, hogy 2001
februárjában a kick-box egyesület keretein belül megalakuljon
egy új ökölvívó szakosztály. Alig
kezdték meg a működést, máris
nagy tragédia érte őket, fél év
sikeres közös munka után váratlanul „elment” a mester, Gyevát
Gyula, aki még halálos ágyán is a

kis csapat jövőjével foglalkozott.
Az alapítók lelki erejét mutatta,
hogy a tragédia bekövetkezte
után egy új, önálló egyesület létrehozásáról döntöttek, amelyben sokat segített, hogy a mester által felkért, ötszörös magyar
bajnok Borsos Ferenc elvállalta
az elnöki felelősséget, megalapította a Gyevát Gyula Ökölvívó
Iskolát. Vezetőedzőnek Egresits
Tamást nevezte ki.
A Gyevát SE hangsúlyos feladatnak tartja az utánpótlás-nevelést, már 10 éves kortól
foglalkoznak gyerekekkel. Kiss
László edző munkája sikeres, az
ökölvívó egyesület versenyzői
az elmúlt másfél évtized alatt
magyar és országos bajnokságokon 25 arany-, 28 ezüstés 57 bronzérmet szereztek.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Devils
U99
Roth
ETIK Nyílászárók
Barátok
MS-Club

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

Pribojszki Kata

egyesület legnagyobb sikerét
Némedy Csilla sporttörténelmi
profi világbajnoki győzelme jelentette. A 2018-as év eredményeire Pribojszki Kata magyar
bajnoki címe tette fel a koronát.
A bajnoknő további fejlődését
egy elhivatott vállalkozó anyagilag is támogatja, az ő súlycsoportja ugyanis olimpiai sportág.
A versenyző célja, hogy kijusson
a tokiói olimpiára.
Az egyesület már a saját tulajdonú Höflányi úti csarnokában tartja edzéseit, és várja
az ökölvívásra elhivatottságot
érző fiatal tehetségeket. Mottójuk: „Fájdalmas ez a sportág, az
eredmények könnyeket, izzadságot, vért követelnek, amin
a hit, a kitartás, az alázat tud
győzedelmeskedni!”.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Irányadó bérleti díj: havi 68.880 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1.

Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732

Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz.
alatt található épület bérbeadás
útján történő hasznosítására

64–56
72–40
43–39
54–58
58–48
39–56

Nemzetközi szinten 1 ezüst és
4 bronz a mérleg, illetve egy
világbajnoki bronzérem gyarapítja még a gyűjteményt. Az

Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal  .   .   .   . 06-80/204-322, 515-100

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.)
pályázatot ír ki a tulajdonában álló

Megyei
kosárlabda
Eredmények: 2019. 01. 14– 19.
Január 14.
Tigrisek
Január 16.
Ph. D.
Január 17.
MS-Club
Január 17.
Devils
Január 18.
All Star Bowling
Január 19.
U99
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
5 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti,
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan
üzemeltetőjén, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n
keresztül (0699/514–644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2019. január 16. (szerda) 11.00
2019. január 21. (hétfő) 11.00
2019. január 28. (hétfő) 11.00
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai,
valamint a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók
elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat
alportálján, a pályázatok között.
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán Vass László ügyintézőtől (tel.: 0699/515–135).

Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
Közútkezelés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 515-123
Soproni Szociális Intézmény  .   .   .   .   .   .   .   . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-361
Támogató szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  524-361
Családok Átmeneti Otthona  .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-362
Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat  .  06-80/505-678
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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A legnépszerűbb Dan Brown Eredete

Slágerkönyvek

Szülők és gyerekek gyakran együtt járnak könyvtárba – a legkisebbek a
mesekönyveket és a foglalkoztató füzeteket szeretik a legjobban

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Mit olvas szívesen?
ELEK IMRE:
Ha időm engedi, akkor szívesen olvasok hetilapokat,
illetve könyveket is. Nagyon
szeretem az útleírásokkal
foglalkozó műveket, illetve
a kalandregényeket, a magyar történelemmel kapcsolatos könyveket

HORVÁTH REBEKA:
Érettségire készülök, így
most a tankönyveket olvasom, és tanulok a dolgozatokra. Irodalomból
van kötelező olvasmány,
köztük Kosztolányi Dezső
Édes Annája.

2019. január 23.

A HÉT MOTTÓJA:
„Csak az ostobák
diadalmaskodnak
az életben; a
többiek túl sok
akadályt vélnek
fölfedezni, és már
a kezdet kezdetén
elbizonytalanodnak.
Nehéz időkben
az együgyűség
a legfőbb kincs,
varázsköpenyként
takarja el azokat
a veszedelmeket,
amelyekbe a
túlontúl okosak
szinte megbűvölten
rohannak bele.”
Erich Maria Remarque
(német író)

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A városi könyvtár elemzéséből kiderül: a bestsellerek mellett az önismereti és motivációs,
a legújabb trendeket bemutató szakács- és
jógakönyveket, valamint az önéletrajzi köteteket keresik az olvasók.
– A Széchenyi István Városi
Könyvtár folyamatos állománygyarapodásának köszönhetően a hétről hétre érkező
új könyvek iránt is folyamatosan érdeklődnek a beiratkozott olvasók – mondta el
lapunknak Kőműves Renáta.
A könyvtáros a Soproni Téma
számára egy gyors elemzést
is készített: a legnépszerűbbek azon bestseller könyvek,

amelyek a könyvesboltok kirakataiban is láthatóak. A könyvtárban tavaly a legtöbben Dan
Brown Eredet című könyvét
kölcsönözték ki. A magyar szerzők kötetei között a legnépszerűbb Náray Tamás: Zarah című
regénye volt. Az adatokból az
látszik, hogy a szakirodalomi
művek közül az önismereti és
motivációs, a legújabb trendeket bemutató szakács- és

A HANGTÁR A könyvtárban nem kizárólag könyveket lehet
kikölcsönözni. A zenei CD-k közül a legtöbben Abba Number Ones című albumát vitték haza, a második helyen Ákos
50 korongja végzett. A legnépszerűbb hangoskönyv Paulo Coelho A portobellói boszorkánya volt, a legkeresettebb
DVD pedig a Kincsem (rendeztő: Herendi Gábor) című film.
A végére még egy érdekesség: a könyvtárban kottákhoz is
hozzá lehet jutni. S melyiket kérték ki a legtöbben? A válasz:
Christmas Hits Easy Playalong for Violin

jógakönyveket, valamint az
önéletrajzi köteteket keresik
az olvasók.
– Almási Kitti Bátran élni
című munkája töretlen lelkesedésnek örvend, 2015-ös megjelenése óta sokan olvassák – közölte Kőműves Renáta. – Olyannyira, hogy 2018-ban az élre került
a szakirodalmi könyvek között.
A tankönyvek terén Donáth Tibor Anatómiai atlasza fölényesen vezet. A szakácskönyveknél
Vrábel Krisztina 160 grammos
szénhidrát-diétája áll az élen. A
nyelvtudással rendelkezők szívesen olvasnak regényeket eredetiben: fej-fej mellett került
a kategória élére Jojo Moyes:
Me before you (Mielőtt megismertelek) és Suzanne Collins:
The Hunger Games (Az éhezők viadala).
Az utazás előtt állok közül legtöbben Szlovénia útikönyvét keresték. A diákok pedig az előírt
és a tanulásban segítő tan- és
nyelvkönyveket kölcsönözték
ki. Az óvodások, az alsó tagozatos általános iskolások pedig a
mesekönyveket, foglalkoztató
füzeteket szeretik.

MAGYAR DÁVID:
Idén fogok érettségizni, és
azokat a könyvek olvasom,
amelyekből a vizsgára készülök fel. A tanulás mellett inkább zenét szoktam
hallgatni.

Széchenyi István szellemisége ösztönözte
városunk vezetőit arra, hogy megalapítsák a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat, amellyel a magyar felsőoktatásban tanuló,
tehetséges soproni fiatalokat támogatják. Az
öt díjazott egyike Nagy Cintia.
Nagy Cintia idén végez a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán. A kedves fiatal lány már az oviban is
doktorosat játszott.
– Öt éve költöztem a családommal Sopronba – mesélte
Cintia. – A győri Krúdy-gimnázium angol két tannyelvű képzésére jártam. A középiskolai évek
alatt már tudatosan készültem
az orvosi pályára, tudtam, hogy
egyszer az emberek gyógyítására szeretném fordítani a megszerzett tudást.
– Az egyetemen eltöltött évek
során fontosnak tartottam a közösségi életben való részvételt
is – folytatta az orvosjelölt. – Az
Instruktor Öntevékeny Csoport
tagjaként gólyák mentorálásával

›

foglalkozom, mi szervezzük többek között a nemzetközi karnevált is, melynek célja a külföldi
és a magyar hallgatók közötti
kapcsolat kialakítása.
Cintia szakmai tudását a
Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesületének tagjaként is bővíti. Nagy élvezettel vesz részt az
óvodások játékos oktatásában.
A világszervezet részeként volt
már Brazíliában is sebészeti gyakorlaton. Ám nem ez az egyetlen külföldi útja: a hallgatói önkormányzattal kétszer utazott
Kárpátaljára, ahol magyarlakta
kis falvakban ingyenes szűrővizsgálatot szerveztek az egészségügyi ellátástól elszigetelt lakosoknak. Kétszer
képviselte az egyetemet

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Erich Maria Remarque:
A Diadalív árnyékában

DR. MENDLI GÉZÁNÉ:
Mindent olvasok, újságokat, könyveket is. Nagy rajongója vagyok a verseknek. Amikor csak tehetem,
kezembe veszek egy-egy
József Attila, illetve Weöres Sándor korából származó verseskötetet.

Könyvcserebere
A városi könyvtár gyerekkönyvtára január 25-én, pénteken 10–18 óra között idén is meghirdeti a könyvcserebere
akciót. A mottó: „Amennyit hozol, annyit vihetsz”. Várják a
megunt, kinőtt, elolvasott, a polcokon porosodó könyveket. A hiányos, szakadt, sérült, szennyezett, elavult információkat tartalmazó köteteket nem veszik át.

Cintia segíteni akar
MADARÁSZ RÉKA

›

egy-egy nemzetközi csapat részeként Moszkvában sebészeti versenyeken.
Az ösztöndíjjal
járó anyagi
támogatást
a rezidensképzés időszakára
teszi félre, hogy
szakmai
konferenciákon,
továbbképzéseken
vehess e n
részt.

Nagy Cintia FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

›

RÖVIDEN

HPV elleni védő
oltás fiúknak
A kormány kiterjesztené a 12 éves fiúkra is a
HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program
keretében – mondta az
egészségügyért felelős
államtitkár. Horváth Ildikó hangsúlyozta: az
állam 2014 óta térítésmentesen biztosítja a 12
éves lányoknak a méhnyakrák elleni védőoltást az iskolákban. A
beoltottsági arány ebben a korosztályban 75
százalék feletti. Egyre több orvostudományi adat támasztja alá,
hogy a védőoltás a fiúk
esetében is hatékony a
humán papilloma vírus
(HPV) ellen. Horváth Ildikó fontosnak nevezte
az egyén felelősségét a
szűrésen való részvételben, mert még mindig
kevesen élnek az ingyenes szűrés lehetőségével a 25 és 65 év közötti
nők körében. Forrás: mti

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

Még nem vették át a szót
a fegyverek, de már nyomasztóan gyülekeznek a
viharfelhők Európa felett.
Egymás után kebelezik be
a nácik a kontinens országait, és megindul az emigránsok áradata Párizs felé,
ahol még látszólag változatlanul folyik az élet. Papírok nélkül vagy hamis
útlevéllel bujkálnak ezrek és ezrek abban a reményben, hogy sikerül elmenekülniük a világváros
forgatagában. Ravic doktor német koncentrációs
táborból szökött át, és éli a
menekültek ingatag életét.

Ez történt
Sopronban
90 évvel ezelőtt, 1929. január 16-án hunyt el Sopronban
Hatvan Ferenc kereskedelmi
iskolai tanár, Sopron és környéke turistaéletének szervezője. Megalakította és 25
évig vezette a Dunántúli Turista Egyesületet.
35 évvel ezelőtt, 1984. január 10-én hunyt el Baumann
Béla szobrászművész. Sopronban született 1904. április 23-án.
25 évvel ezelőtt, 1994. január 4-én átadták a soproni 1. sz. postahivatal felújított épületét, amelyet építése, 1913 óta nem renováltak.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. január 23.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Balikáné Scheidl Éva apja legendás futballista volt

CSAK EGÉSZSÉG
LEGYEN!

Ahogy korosodom, vagy
köznapi szóval öregszem,
egyre gyakrabban hallom már meg ezt az óhajtó mondatot: Csak egészség legyen!
Sajnos, sokszor azoktól hallom, akik bizony már betegek. Valahogy azt értékeljük igazán, amink még (vagy
már) nincsen. Így vagyunk az
egészséggel is. Egyeseknek
ez végzetes tévedésük, hiszen az infarktus vagy a szélütés még ma is erősen kétesélyes történet. Az ezekhez
vezető, lényegében a látványos betegséget okozó be-

›

tegségeink viszont... érezhetetlenek! Sem az optimális
zónát elhagyó vérnyomásunk, sem a már nem ideális cukorhelyzetünk, és pláne
a magas koleszterinszintünk
nem érezhető, sőt, sajnos
még a látható bajainkkal (elhízásunk, esetleges dohányzásunk) sem törődünk sokszor addig, amíg…
Gondolkodjon előre! Ne
késse le valódi lehetőségeit! Előzze meg mindazt
a tengernyi bajt, ami hatékony, szakszerű cselekvéssel
bizony megelőzhető!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JANUÁR 23–29.

Január 23.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

Január 24.,
csütörtök

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Január 25.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Január 26.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Január 27.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Január 28.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Január 29.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

99/329–921

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

KERESZTREJTVÉNY

Labdarúgó dinasztia
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk
éltető láng! Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek,
és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
– Tősgyökeres soproni a családunk – meséli Balikáné Scheidl Éva. – Scheidl Ferenc nagyapám az egykori Lenk Lajos-féle
téglagyárban dolgozott, a nagymamát Faas Teréziának hívták.
Nagyszüleim házasságából tíz
gyermek született, apám volt a
második a sorban. Később ő a
Scheidl II. József nevet kapta, míg
a legidősebb fiú lett a Scheidl I.
– Apu, vagy ahogy őt mindenki nevezete, a Peps, beírta magát
a magyar futballtörténelembe.
A SFAC-ban kezdett el focizni, és
élete végéig hű maradt ehhez
az egyesülethez. Pályája csúcsán tagja volt az 1936-os berlini olimpián szereplő magyar
labdarúgó-válogatottnak, ekkor
több neves klub is megkereste,
de ő mindenkinek nemet mondott. Sebes Gusztáv az Aranycsapatba is be akarta építeni
aput, hogy ez nem sikerült, annak jórészt adminisztratív okai
voltak – szövi tovább a családi
történetet Éva, majd több kötet
újságot vesz elő, melyek mind a
„soproni futballkirály”, az egykori villámgyors jobbszélső
sportpályafutását idézik. Beszélgetésünk színhelye, a gondosan

Balikáné Scheidl Éva kezében egy fotó az 1936-os berlini olimpiáról, melyen
két soproni labdarúgó is szerepelt: Scheidl (Soproni II.) József és Kőmíves Imre
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

berendezett családi borkimérés
egy igazi sportmúzeum: sporttablókkal, labdarúgócsapatok
zászlóival és sok-sok fotóval.
– Apu a 80. születésnapján
átvehette a Sopron Sportjáért
díjat, és a sok-sok gratuláció
között volt egy különlegesség
is – emel le a falról egy teleírt
fotót Éva, amit Fritz Waltertől,

az 1954-es világbajnok német
labdarúgócsapatának kapitányától kapott az édesapja.
– Később édesapám, ha tehette, és ha kapott „ablakot” az útlevelébe, meglátogatta az 1946ban kitelepített rokonságot
Nyugat-Németországban, mert
a Scheidl és Faas família mellett édesanyám hozzátartozóit

is kitelepítették. Apu is csak a
sportkarrierjének köszönhette,
hogy itthon maradhatott, nem
úgy, mint húga, az Esslingen
közelében élő, 102 éves Tercsi
néni. A családban ma is főszerepet játszik a foci, így az unokák, Zalán és Szabina is kiváló játékosok, mindketten a dédpapa
méltó örökösei.

CSALÁDI HÁTTÉR: Balikáné Scheidl Éva 1946-ban született Sopronban. Édesapja
a polgári életben is megállta a helyét: volt égetőmester a téglagyárban, dolgozott altisztként a városházán, igazgatója volt a Soproni Ingatlankezelő Vállalat
jogelődjének, de jeles poncichterként is számon tartották. Édesanyja a háztartást
vezette. Férje, Balika László kereskedelmi eladó közel 20 évig volt a hatósági
húsbolt üzletvezetője, kiváló szőlész–borász, negyven éve családi borkimérést
üzemeltetnek. László fiuk gépkocsivezető, tehetséges labdarúgó volt, csakúgy,
mint Zsolt, aki jelenleg Ausztriában dolgozik.

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 30-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 19-i rejtvényünk megfejtése: Neoton Família koncert. Szerencsés megfejtőnk: Kilián Imre (Sopron, Juharfa út).
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A koncerteken még meghatódik az X-Faktor-nyertes

sarok

Barbi nagy tervei

Ragyogó bőrt télen is!

KÓCZÁN
BÁLINT

Opitz Barbit aligha
kell bemutatni, hiszen 2017-ben
megnyerte az X-Faktor hatodik szériáját,
és azóta több dala is
a slágerlistákat ostromolta. A tehetséges
énekesnő élete tartalmas, hiszen a zene
mellett tavaly leérettségizett, idén pedig
jogsit és felsőfokú
nyelvvizsgát szeretne.
– Hogy emlékszel vis�sza 2018-ra?
– A tavalyi évem kimondottan szerencsésen telt. Nagyon
hálás vagyok a családomnak,
a barátaimnak, hogy támogattak és támogatnak mindenben,
mellettem állnak, szeretnek és
büszkék rám. Emellett hálás lehetek rajongóimnak, akik határtalan szeretetet, kedvességet
nyújtanak nekem. A koncerteken szívből éneklik a dalaimat,
és mindig feltöltenek pozitív
energiákkal. Annyira lelkesen
tudnak örülni nekem, hogy
sokszor meghatódom ezen, és
néha nem is bírom visszatartani az örömkönnyeimet. És

MADARÁSZ
RÉKA

– Azon leszek továbbra is, hogy minél jobb
előadóvá váljak – vallja Opitz Barbi
boldogan mondhatom, hogy
tavaly leérettségiztem.
– Mit vársz 2019-től?
– Azon leszek továbbra is,
hogy minél jobb előadóvá váljak, és mindig tudjak valami
pluszt mutatni a közönségnek. 2019-ben is szívvel-lélekkel dolgozunk az új slágereken,
emellett bízom abban, hogy
az év elején már megszerzem
a jogsit is, és hogy idén felsőfokon sikerül levizsgáznom angol nyelvből.

Sigala az egymilliárdon túl
Sigala újabb, Just Got Paid
című slágerével nyűgözi le
közönségét, a dalban olyan
előadók is közreműködnek,
mint Ella Eyre, Meghan Trainor vagy épp French Montana. A Sopront is megjárt
angol lemezlovas nemrég
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lépte át az egymilliárd
streamet a Spotify-on, az
utóbbi négy év egyik legjátszottabb rádiós előadója
Nagy-Britanniában, tavaly
ősszel pedig megjelent bemutatkozó albuma Brighter
Days címmel.

– Miről szól legújabb dalod?
– A baráti féltékenységről, csalódásról szól a reggaeton műfajú Túlélem című legújabb videoklipes dalom. A videó kevesebb, mint három és fél hét alatt
elérte a 3 milliós megtekintést,
aminek nagyon-nagyon örülök.
– Van élményed Sopronnal
kapcsolatban?
– Sopron egy gyönyörű város, és felléptem már ott a
táncgála keretében, amit nagyon élveztem.

A hideg és
változékony
időjárás miatt a téli időszakban különösen oda kell
figyelnünk bőrünk megfelelő ápolására. A külső és belső vitaminpótlás elengedhetetlen ahhoz, hogy a legjobb
formánkban fogadhassuk az
első tavaszi napsugarakat.
Télen nemcsak a hideg, hanem a fűtött helyiségek száraz levegője is érzékenyebbé, vitaminhiányossá teheti
a bőrünket, amit zsírosabb,
olajosabb krémek használatával tudunk kiküszöbölni. Ha a bőrápolásra nem

fordítunk kellő figyelmet,
akár különböző bőrbetegségek – ekcéma, rozacea
– is kialakulhatnak. Rendkívül fontos, hogy a szükséges vitaminokat belülről
– zöldségek, gyümölcsök,
természetes eredetű táplálékkiegészítők útján – pótoljuk. A D-vitamin-szintünkön sokat segíthetünk fényterápiával is.
– Sokan nem radírozzák a
bőrüket rendszeresen, így
a krémekkel tulajdonképpen az elhalt szaruréteget
kenegetik, ami gátat képez a tápanyagok bejutásához – tudtuk meg Grubich Eszter kozmetikustól.
– A radírozást sem szabad
azonban túlzásba vinni –

Grubich Eszter kozmetikus munka közben
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

heti kettőnél többször nem
ajánlott végezni, különben
a bőrünk védekezni kezd.
Ugyanígy, ha valakinek zsíros a bőre, és túl sok szárító anyagot (tonik, alkohol)
használ, a bőre úgy érzékeli,
mintha nem lenne elegendő
síkosító anyag, és még több
faggyút kezd el termelni.
Még intenzívebb hámlasztó
hatást tudnak elérni a kozmetikusok gyümölcssavval. Az elhalt felső hámréteg eltávolítása új, egészséges sejtek termelésére
ösztönzi a bőrt; a vitaminok, ásványi anyagok pedig
a bőr mélyrétegeibe tudnak
hatolni. A módszer halványítja a pigmentfoltokat,
stimulálja a bőr kollagéntermelését, eltünteti az apróbb ráncokat.
– A legmodernebb elektrokozmetikai eljárások egyike
a plazmakezelés – folytatja Eszter. – A gép segítségével roncsolást – szemölcs,
fibrómák, éranyajegyek eltávolítása – és újjáépítést –
is tudunk végezni. Tisztító
kezelések után például felgyorsíthatjuk vele a bőrregenerációt, de műtéti hegek kezelésére is kiválóan
alkalmas.

Zúzós, kőkemény magyar klip
Mi lesz abból, ha összeáll a
szupertehetséges producer és az év legbelevalóbb feltörekvő
rappere? Egy különleges, szakítós szám durva alapokkal
és kőkemény
szövegekkel.
– Sokan
mondták, hogy
csak szerelmes
dalokat írunk ,
ezért most megmutatjuk, hogy tudunk mi
ilyet is – mesélte Miskovits
és Fehér Holló, amikor új dalukról, az Offos-ról faggattuk őket. – Ez egy
dühös szám lett, és reméljük, hogy az emberek erre tombolják ki magukat, a valóságban pedig békésen rendezik a
problémáikat.

A zenét Fehér Holló szerezte, a szöveget viszont már közösen írták
Marcival, az ötlet pedig Fehér
István édesapjának fejéből
pattant ki. A videoklipet
Nagy Bence készítette.
– A klip koncepcióját
közösen találtuk ki,
mindenképp valami
– szó szerint – zúzósat akartunk. A történet szerint a megcsalt
pasi kiengedi a gőzt
a legjobb barátjával, az
exbarátnővel közös cuccokat pedig széttörik – ecsetelték a srácok.
Miskovits Marcinak nagy vágya vált valóra a tavalyi évben, hiszen az addig főleg műsorvezetőként ismert fiú végre hiphop-előadóként is bemutatkozhatott. Több dala is megjelent 2018-ban: Fehér
Hollóval közös, eddigi legnagyobb sikerük a Rád vártam.

(Több)Százszor
visszajátszott dal
Új kislemezdalával szintet
ugrott a Konyha zenekar: a
Százszor visszajátszott című
számot hatszázötvenezerszer
„játszották vissza” két hónap
alatt a hallgatók a Youtube-on.
A siker olyan gyorsan találta
meg a dalt, hogy a zenekarnak
még videoklipet sem volt ideje
forgatni hozzá. A hirtelen jött
népszerűségéhez nagyban hozzájárult az egyik országos rádió
támogatása.
– Már a megszületésekor éreztük, hogy különleges dolgot
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alkottunk. Arra azonban nem
számítottunk, hogy saját életre kel, és ennyi emberhez fog
eljutni! – nyilatkozta a Konyha
dalszerző–frontembere, Szepesi
Mátyás. – A dal arról az érzésről
szól, amikor egy közös pillanat
annyira szép, hogy odaláncolja az embert az emlékéhez, és
nincs más célja, mint újra átélni.
A Konyha A Dal 2019 műsorában is hallható lesz a számmal: a
több mint 400 jelentkező közül
került be az adásban részt vevő
30 produkció közé.

Konyha zenekar
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