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Az ifjú tehetséges énekesnő, Nagy Adri 
óriási tervekkel vágott neki a 2012-es 
évnek. Legutóbbi klipje, az Éjfél után 
angol nyelven is elkészült, s mivel a 
dal zeneszerzője, Kelemen Huba Los 
Angelesben él, a videót az Egyesült 

Államokban is bemutatják. 
(Fotó: Magneoton)

Ezüst-
gyűrű 
busz-
jegyért 

Szélsőséges  
január

Adri 
meghódítaná 
a világot

Az emberek azt hiszik, 
annyi az értéke vala-
minek, amennyiért 
vásárolták. Pedig a 

zálogházban 
nem annyit 

fizetnek 
érte. 
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Több mint 130 millió forintot fordíthat a kórház a koraszülött intenzív osztály fejlesztésére  Fotó: NÉmEtH PÉtEr

A koraszülött 

babákért
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„ Mali Barbara, a Handler-szakképző negyedi-
kese szabadidejében könyvillusztrálásokat, pla-
kátokat, portrékat, emberábrázolásokat alkot, 

emellett saját versei, elbeszélései mellé is készít rajzot, 
melyek még inkább kiemelik műveinek mondani-
valóját. (Mali Barbara: az ifjú költő és grafikus)

„ Olyan műtárgyakat és dokumentumot lát-
hat a közönség a Magyar Nemzeti Galériában, 
melyek így együtt még nem kerültek kiállí-

tásra. Külön szeretném kiemelni Munkácsy Mihály 
Honfoglalás című festményét, mely eddig még soha 
nem hagyta el a Parlamentet – mondta Bellák Gábor 
művészettörténész. (Hősök, királyok, szentek) 7
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Nagyon várjuk az igazi telet!

Kisvárosból  
a messzi távolba 

Dr. Nagy Attila fotóművész Ankarában, 
törökországban tartott önálló kiállítást. 
Elsősorban az emberábrázolás áll közel hozzá, így 
témái az akt-, portré-, modellképek, de életképek, 
elkapott pillanatok is szerepelnek fotói között.

Két soproni
Ausztráliában

8

Két soproni lány, a világ 
141. legjobb női teniszezője, 
Babos tímea és a 165. Jani 
réka Luca a főtáblára kerülé-
sért játszott melbourne-ben, 
a világ négy legrangosabb 
teniszversenyének egyi-
kén, az Australian openen. 
Az első körben mindketten 
simán nyertek, a főtáblára 
kerülésért folytatott mér-
kőzéseken azonban sajnos 
mindketten kikaptak.

NÉmEtHNÉ moLNÁr CsiLLA És FiA, 
BottyÁN HuNor, AKi iDőrE És 
EgÉszsÉgEsEN szüLEtEtt
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Felújítja a Sopron és Vidéke Ipartestület a 
„Garancia a minőségért” Védjegyének szabály-
zatát. A védjegyet használók kiemelt iparo-
sok, az elismerést mintegy 130-an kapták eddig 
meg az ipartestület tagjai közül.

A védjegyet mintegy 15 évvel 
ezelőtt azzal a céllal hozták 
létre, hogy az a becsületes 
iparosmunka társadalmi elis-
mertségét visszaállítsa, védje a 
fogyasztók és a tagok érdekeit, 

és harcoljon a feketemunka 
ellen. Az ipartestület a kiadásá-
val azt jelzi, hogy ezen iparosok 
szolgáltatása garancia a fogyasz-
tóknak; garanciát jelent nem-
csak a tisztességesen elvégzett 
munkára, hanem arra is, hogy 
az iparos eleget tesz szavatos-
sági kötelezettségének.

Minden védjegy sorszá-
mozott, így az ipartestület 
számon tartja, és honlapján  
(www.soproniipartestulet.hu) 
nyilvánosságra hozza a védjegy-
birtokosokat, akik jogosultak 

arra, hogy a védjegyet 
céges irataikon 
is feltüntet-
hessék.

A véd-
jegy tehát 
g a r a n -
ciát jelent 
a fogyasz-
tóknak, de 
mit is 

jelent az  iparosoknak? – A véd-
jegyet csak az kaphatja meg, 
aki tisztes iparosmunkával 
már bizonyított – indokolja 
Dollmayer Csaba villanysze-
relő-mester, miért is keresse a 
fogyasztó a védjegyes iparost. 
– Nem véletlen, hogy helyi ipa-
rosokról és tagjainkról van első 
sorban szó, akiket a későbbiek-
ben, a munka elvégzése után is 
megtalálnak a megrendelők.

Az ipartestület a tisztes 
munka mellett ingyenes szak-
tanácsadással is védi a fogyasz-
tókat, februártól tájékoztató 
szolgáltatást indít, melyen az 
építkezés előtt állók kérhetnek 
tanácsot az építőiparban jártas 
szakemberektől. Erről bőveb-
ben jövő heti számunkban 
olvashatnak.

Védjegyes iparosok RöVidEN
Felsőoktatási 
keretszámok

Közzétették a felsőok-
tatási intézményi keret-
számokat, a diákok ennek 
ismeretében február 
15-ig dönthetnek arról, 
mely intézménybe és 
milyen képzési formára 
jelentkeznek. A Nyugat-
magyarországi Egyetem 
teljes kerete 1100, ebből 
220 az agrárképzési, 210 a 
pedagógusi, 200 a termé-
szettudományos keret-
szám, részösztöndíjjal 
380-an tanulhatnak. (mti)

Batyus bál
A sopron és környéke 
Német Kultúrklub Egye-
sület  január 28-án (szom-
baton) 17 órai kezdettel 
tartja éves közgyűlését. 
A hivatalos tanácskozás 
után a hagyományoknak 
megfelelően  az idén is 
megrendezik a batyus 
bált.

Támogatások
száznyolc nyugat-dunán-
túli projekt megvalósí-
tását támogatták az Új 
széchenyi terv (Úszt) 
keretében a regioná-
lis operatív programon 
keresztül. A nyertesek 
közül 79 projekt telep-
helyfejlesztésre csaknem 
3,7 milliárd forint, 23 pro-
jekt turisztikai szolgálta-
tások támogatására 1,5 
milliárd forint, hat pro-
jekt pedig rekultivációra 
221 millió forint támoga-
tást kapott. (mti)

Éder Andrea

Szinte észrevétlen a lassú változás, de a 12 év 
alatt egyértelmű vált: ma már több a marketin-
ges a rendezvényen, mint a borász. A szervezők 
jól reagálnak az aktuális kihívásokra, sikerüket 
mutatja a regisztrált résztvevők nagy száma.

A január 19–20-án megren-
dezett XII. Magyarországi 
Bormarketing Konferencia 
a modern piaci eredmények 
bemutatásának fóruma. A bor-
marketing komoly elméleti és 
gyakorlati háttérrel rendelke-
zik ma már. Szükség is van a 
tudatos, jól felépített háttérre, 
ugyanis hiába a jó termés, a 
kiváló borász, el is kell adni a 
bort. Mint dr. Kopcsay Lászlótól, 
a Budapesti Gazdasági Főiskola 
docensétől megtudtuk, nem árt 
a külföldi borpiacokon tartani a 
szemünket. Az öreg kontinensen 
ugyanis folyamatosan csökken a 

borfogyasztás, miközben a bor-
termelés évek óta azonos szin-
ten áll. A többlettermést egyre 
nehezebb értékesíteni, a hazai 
piacon is egyre nagyobb a ver-
seny a vásárlókért. A gyorsan 
apadó szőlőültetvény-állomány 
szintén nem kedvez a magyar 
borászoknak, mert a borra, sző-
lőművelésre szakosodott intéz-
mények is ellehetetlenülhetnek, 
ha „kifogy” a kezükből a tenni-
való. A szakember közösségi 
összefogást sürget, mely olyan 
előnyöket hozhat, amit egyen-
ként a gazdák nem tudnak kihar-
colni a jó értékesítési pozícióért. 

Mint mondja: csak együttes fel-
lépéssel lehet a kereskedőknél 
kedvező árakat elérni, egye-
dül egy pincészet súlytalan. 
Sikerekről is hallhattunk a kon-
ferencián, mégpedig a fröccs 
diadalmenetéről. Egy jól felépí-
tett kampány hatására az elmúlt 
években tömegek választották a 
nyári melegben ezt az újra felfe-
dezett italt. Ma már divatos lett, 
a legjobb vendéglők kínálatában 
is megjelent a minőségi fröccs. 
Szokatlan és szerethető eszkö-
zökkel építették fel a kampányát, 
ami meghozta a várt fogyasz-
tási kedvet. Sőt, ma már másol-
ják az ötletet. Így jelenhet meg a 
nyári utcákon az egy „igazi” mel-
lett a másik, vagy a harmadik 
Fröccsbusz.

A Kékfrankos Fővárosa a felvil-
lantott tippekkel, lehetőségekkel, 
megoldásokkal valódi muníciót 
adhatott marketing és a borász 
szakma képviselőinek egyaránt.

Csaknem negyedmilli-
óval több utast szállí-
tott a GYSEV 2011-ben, 
mint az azt megelőző 
évben. Ez 7,8 százalé-
kos emelkedést jelent. 
A vasúttársaságnak 
tavaly összesen 3 mil-
lió 395 ezer utasa volt.

2011-ben márciustól folya-
matosan emelkedett az uta-
sok száma: az előző év azonos 

időszakához képest augusztusra 
már csaknem 6, októberre pedig 
7,5 százalékkal utaztak többen 
a GYSEV járatain. Az összesített 
adatok alapján év végére 245 
ezerrel volt több utasa a vas-
úttársaságnak 2011-ben, mint 
2010-ben. Legnagyobb mérték-
ben, 16 százalékkal azon uta-
sok száma emelkedett, akik tel-
jes árú menetjegyet váltottak 
utazásukhoz.

A GYSEV elnök-vezérigazga-
tója szerint az emelkedő üzem-
anyagárak mellett a vasúti 

szolgáltatások folyamatos javí-
tása is nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy ilyen arányban 
növekedjen a vasutat választó 
utasok száma a GYSEV vonalain.

– A tavalyi évtől intercity-
járatainkon és több város 
vasútállomásán is ingyenes 
wifi-elérhetőséget biztosít a 
GYSEV – tudatta Dávid Ilona.  
–  Szombathely és Szentgotthárd 
között a korábbi 60 helyett 
már 120 kilométeres sebes-
séggel szállítjuk az utasokat. 
Igyekeztünk a menetrendek 

összehangolásával és indo-
kolt esetben új vonatok indí-
tásával, ingyenes parkoló-
helyekkel, illetve kerékpár-
tárolókkal kiszolgálni az 
utazóközönséget. Remélem, 
hogy 2012-ben is folytatódik 
a tendencia, és mind többen 
választják az egyéni helyett a 
közösségi közlekedést – mondta 
a cég elnök-vezérigazgatója.

Az utasok tavaly csaknem 11 
millióval több kilométert tet-
tek meg a GYSEV vonalain, mint 
az előző évben. Nem változott 

jelentősen az utasok által meg-
tett táv: ez 2010-ben és tavaly 
is 44 kilométer volt átlago-
san. A vasúttársaság szerint ez 
azt jelenti, hogy elsősorban a 
naponta munkába igyekvők 
közül választották jelentősen 
többen a vasúti közlekedést.

A GYSEV októbertől az eddi-
giek mellett további 214 kilo-
méter vasútvonal üzemelte-
tését vette át. Ezeken a szaka-
szokon december 11-től kezdte 
meg a személyszállítást a 
vasúttársaság. 

A Magyar Kereskedelmi és 
iparkamara idén 5. alkalom-
mal rendezte meg a Szakma 
Sztár Fesztivált. Az országos 
tanulmányi versenyen építő-
ipari, épületgépész, fémipari, 
faipari és szépészeti szakmá-
kat tanuló nappali tagozaton 
végzős diákok indulhatnak. Míg 
2008-ban 10 tanuló jelentkezett 
a megmérettetésre, addig idén 
közel száz soproni szakképző 
iskolában tanuló diák nevezett 
– tudtuk meg Kováts Árpádtól, a 
soproni kamara titkárától.

Az írásbeli elődöntők január 
9-től indultak a soproni kama-
rában és január 30-án fejeződ-
nek be. A legjobbak meghívást 
kapnak a döntőbe, ahol szóbeli 
és gyakorlati versenyen kell 
megfelelniük. A döntőre ápri-
lisban kerül sor Budapesten, a 
Hungexpo vásárközpontban.

A döntőben sikeresen sze-
replő versenyzők automatiku-
san bekerülnek a WorldSkills, 
illetve EuroSkills versenyre 
f e l k é s z ü l ő  m a g ya r  c s a -
patba, amelyből a legjobb 

képviseli hazánkat a nemzet-
közi megmérettetésen. 

Az Euroskill 2012-t a belgi-
umi Spában, míg a World Skillt 
Lipcsében rendezik meg.

Bízunk benne, hogy folytató-
dik városunk tanulóinak siker-
története, hiszen eddig minden 
évben volt döntős diákunk. A 
jövő „sztárjainak” utánpótlása 
érdekében pedig a budapesti 
döntőre kamaránk 80 pálya-
választás előtt álló általános 
iskolás diák részére látogatást 
szervez.

Bormarketing konferencia Sopronban

Jelentős utasszám-emelkedés 2011-ben a GYSEV-nél

Autó helyett olcsóbb vonattal

Szakmák sztárjai

BÁLI SZEZON Januárt 28-án 
rendezi meg az ipartestület 
a 100. iparosbált a Pannónia 
med Hotelban, melyre 26-áig 
még várják az érdeklődők, 
nem csak a tagok jelentke-
zését.

Szakma Sztár Fesztivál: Idén közel száz soproni szakképzős nevezett a megmérettetésre, köztük 
fodrásztanulók is

GaraNcIa
Dollmayer csaba villanyszerelő-mester fontosnak 

tartja, hogy a védjegyes iparosokat a munka 
elvégzése után is megtalálhatják a megrendelők

KITEKINTéS
Európában folyamatosan csökken a borfogyasztás 
Fotó: FiLEP istvÁN

A fröccs diadalmenete
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A tervek szerint halad a Rák-patak 2,2 kilo-
méter hosszú belterületi szakaszának meder-
rendezési munkálata – hangzott el a patak 
Besenyő utcai szakaszánál tartott sajtótájékoz-
tatón, amelyen jelen volt Mágel Ágost, a város-
fejlesztési bizottság elnöke és Rádonyi László 
önkormányzati képviselő.
A Rák-patak mederrendezése 
évtizedekig váratott magára. 
Az esős évszakokban megduz-
zadt patak számos veszélyt rej-
tett magában, és sok kárt oko-
zott környezetében. A 176 mil-
lió forintos beruházás (ebből 26 
millió 437 ezer forint az önkor-
mányzati rész) kiemelt célja, 
hogy csökkentse a vízkárok 
lehetőségét, ezáltal is nagyobb 
figyelmet fordítva a személy- és 
vagyonvédelemre – mondotta 
Mágel Ágost. 2002 és 2009 
között ugyanis 222 alkalommal 
riasztották a patakhoz a tűzoltó-
ságot. A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A pályázat benyújtása előtt 

lakossági fórumon ismertették 
a terveket, amelyek megvaló-
sítását támogatták az érintett 
ingatlanok tulajdonosai is. A 
terület előkészítő munkálatait 
(a meder közvetlen közelében 
favágás, bozótirtás, hulladék-
gyűjtés, törmelék-elszállítás) 
elvégezték, a Frankenburg úttól 
a Fenyő téri iskoláig befejező-
dött a rézsűrendezés, valamint 
az ideiglenes partbiztosítás 
kőszórással. Az előkészítő mun-
kálatok során a teljes szakaszon 
kizárólag olyan fákat vágtak ki, 
amelyek a víz lefolyását gátol-
ták, balesetveszélyesek voltak, 
vagy már korábban kiszárad-
tak. A mederben található fák 

törzsében és ágaiban magas 
vízállás esetén a patak által 
szállított hordalék elakadt, ami 
a lefolyást gátolta, így a patak 
könnyebben kiléphetett med-
réből. Az Erzsébet-kertben, a 
kerékpárút közelében talál-
ható sövényt is visszavágták. 
Tavasszal a sövény kihajt, így a 
kert ápolt, esztétikus értéke lesz. 

Rádonyi Lászlótól megtud-
tuk, a Rák-patak medrét egé-
szen Bánfalváig, a valamikori 
Nika vendéglő magasságáig 
rendezik. A következő időszak-
ban megvalósul a csapadék- és 

szennyvízbekötések felülvizs-
gálata, majd a jogszerű beköté-
sek állagának megóvása. A régi 
terméskő burkolatot kijavítják, 
a szakasz partvédelmét pedig 
biztosítják. A patak mellett köz-
lekedősávot alakítanak ki, össz-
hangban a vízjogi előírások-
kal. A munkálatok a terveknek 
megfelelően haladnak, a projekt 
befejezése – az időjárás függvé-
nyében – nyár elejére várható.

zene, tánc, színpadi produkció, stand up, fi lm, és amire gondolni sem mertünk...
kategóriákban, soproni és Sopron környéki fi ataloknak 14–40 éves korig 

2012. március 2–3–4-én a Liszt-központban és a Petőfi  Színházban.

Részletes információ és jelentkezés: www.prokultura.hu
A jelentkezési határidő közkívánatra meghosszabbítva 2012. január 31-ig!

JELENTKEZZ!
január 31-ig

Pályázati forrásból – októ-
ber közepéig – összesen több 
mint 130 millió forintot for-
díthat a kórház a koraszülött 
intenzív osztály fejlesztésére, 
korszerű orvostechnológiai 

eszközök beszerzésére, a biz-
tonságos betegellátást segítő 
gépek vásárlására, informati-
kai fejlesztésre. Az önkormány-
zat önrésze 13 millió forint. A 
jelek szerint folytatódik az 

Erzsébet-kórház korszerűsí-
tése, műszerparkjának fel-
újítása. Most a gyerekosztály 
12 ágyas koraszülött intenzív 
részlegének műszerparkja újul 
meg, szinte teljesen. 

A rendelkezésre álló összeg-
ből a többi között koraszülöt-
tek lélegeztetésére alkalmas 
lélegeztető készüléket, klinikai 
inkubátorokat, intenzív inku-
bátorokat, programozható 
gyógyszeradagolókat, infúziós 
pumpákat, multifunkcionális 
betegőrző monitorokat, kora-
szülöttek vizsgálatára alkalmas 
ultrahang-, illetve helyszíni 
röntgenkészüléket vásárolnak.  
Ezzel párhuzamosan kiépítik 
a neonatológiai informatikai 
rendszert is.  (A neonatológia az 
egészséges és beteg újszülöttek 
élettanával és kórtanával foglal-
kozó orvosi szakterület.)

A koraszülött babákért

BaBÁK BIZTONSÁGBaN
Dr. Gelencsér éva neonotológus, a PIc-részleg vezető 

orvosa az inkubátort és a cPaP lélegeztető készüléket 
készíti elő a koraszülött fogadására Fotó: NÉmEtH PÉtEr

a magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, 
hogy a dokumentum tanúsága szerint 
Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a napon 
tisztázta le csekén a Himnusz kéziratát. 
Ebben az évben a Deák téri iskola tanulói 
adtak elő ez alkalomból ünnepi műsort 
a Kölcsey-szobornál. Sopron mindig is 
várta és várja a város közkultúrájáért 
tenni akarókat, mondotta ünnepi 
köszöntőjében Fejér Zoltán festőművész. 
Fotó: PLuzsiK tAmÁs

2,2 kilométeren: a tervek szerint a rák-patak medre és környéke nyár elejére megszépül  
Fotó: NÉmEtH PÉtEr

Mederrendezés, környezetszépítés a Rák-patak belterületi szakaszán 

Csökken az árvízveszély

Graffitisek 
rendőrkézen
Graffitisek november óta ron-
gáltak vasúti szerelvényeket, 
különösen a fertő szentmiklósi 
állomáson, ahol nagyméretű 
ábrákkal jelölték meg a GYSEV 
vasúti kocsijait és az Osztrák 
Államvasutak (ÖBB) vagonjait, 
legalább tízmillió forintos kárt 
okozva a vasúttársaságoknak. 

A Soproni Rendőrkapitányság 
éjszakára figyelőszolgálatot szer-
vezett, melynek eredményeként 
sikerült egy négy főből álló tár-
saságot rajtakapni. A házkuta-
táskor a bűncselekményekkel 
kapcsolatba hozható tárgyakat 
– festékes palackokat, rögzített 
fényképeket és felvételeket – fog-
laltak le a nyomozók. Nagyban 
segítette a rendőrök munká-
ját, hogy a graffitizők egymást 
fotózták és videózták „munka” 
közben, és a képeket közösségi 
portálokra töltötték fel.

A 20–25 év közötti fiatalok 
kihallgatásuk során tényfeltáró 
vallomást tettek. Elmondták, 
hogy előszeretettel jártak 
Budapestről vidékre vasúti jár-
műveket firkálni, ezért az ország 
több településén is indult elle-
nük eljárás. Vonatgraffitizés 
miatt jártak a közelmúlt-
ban Milánóban, Bécsben és 
Svédországban is. 

A kultúra napján
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figyelmébe 

Melanie Fiona Hallim: 
Wrong Side Of a Love 
Song
A kanadai r&B énekesnő 
és dalszerző a családjá-
ból hozta magával a zene 
szeretetét, gyakran hall-
gatta édesapja gitárjáté-
kát. Első albuma, a the 
Bridge 2009 nyarán jelent 
meg. Az „it Kills me” című 
dal hozta meg számára 
a sikert, hiszen ennek 
köszönhetően grammy-
díjra jelölték legjobb női 
r&B-ének kategóriában. 

Kelly clarkson: Stronger 

What doesn’t kill you, 
makes you stronger (Ami 
nem öl meg, az erősebbé 
tesz) – énekli az ameri-
kai pop-rock énekes, dal-
szerző. Ötödik stúdióal-
buma, a stronger nemré-
giben jelent meg.

Filmajánló 
a párizsi mumus  
(a Monster in Paris; 3D)
Párizs, 1910 – hatalmas 
a pánik. Egy szörnyeteg 
ólálkodik a város falai 
között – és ha ez még 
nem lenne elég, Lucille 
(vanessa Paradis), a talp-
raesett énekesnő, Emile 
(sébastien Desjours), a 
félénk Casanova, raoul 
(gad Elmaleh), a kifutó-
fiú, valamint egy különc 
tudós és  furfangos 
majma tovább bonyolít-
ják az eseményeket. Ha 
kíváncsi vagy a koránt-
sem félelmetes Frank 
Úr (mathieu Chedid) 
montmartre kabaré-
beli fellépéseire és arra, 
hogy hogyan menekül 
maynott rendőrparancs-
nok (Francois Cluzet) elől 
Lucille és a többiek segít-
ségével, akkor semmi-
képpen ne hagyd ki ezt 
a mesefilmet, melynek 
magyarországi bemuta-
tója január 26-án lesz.

alvin és a mókusok 3. 
Alvin, simon és theodore 
ezúttal hajóra szállnak, 
útjuk azonban korántsem 
zökkenőmentes. Hiszen 
ezúttal három elbűvölő 
mókuslány is velük tart. 
Az, hogy valódi játszó-
térré változtatják a fedél-
zetet, még csak a kezdet. 
A hajó azonban zátonyra 
fut, és az igazi bonyodal-
mak még csak most kez-
dődnek…

A hét mottója:

„arra kell törekedni, 
hogy minden ember 

megtalálja, azt 
tegye, amit szeret.” 

(Jankovics marcell rajzfilm-
rendező, grafikus, könyv-

illusztrátor, kultúrtörténész, író)

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Az ifjú tehetségek 
köztünk élnek: ezút-
tal Mali Barbarával 
beszélgettem, aki sza-
badidejében verseket, 
elbeszéléseket ír és 
grafikákat készít.
Barbara a Handler Nándor 
Szakképző Iskola negyedik évfo-
lyamos diákja. A művészeti osz-
tályban tanul, idén fog érettsé-
gizni. Az iskolában kockákat, 
plakátokat, portrékat, ember-
ábrázolásokat készítenek, de 
az ifjú tehetség szabadidejé-
ben is alkot: könyvillusztrálá-
sokat, gyakran saját versei, elbe-
szélései mellé is készít rajzot, 
melyek még inkább kiemelik a 
mű mondanivalóját. 

„Régóta rajzolok már, részt 
vettem rajzpályázaton is. A 
Kisfaludy Napok rendezvény-
sorozatra egy montázst készí-
tettem, mely az emberi kap-
csolatok sokszínűségét hiva-
tott ábrázolni. Munkámmal 
bronzfokozatot értem el” – 
nyilatkozta Barbara. Munkái 

többségében grafittal készül-
nek, fekete-fehérek, de a fes-
tés és a számítógépes grafika 

sem áll távol tőle, Illustratorral 
és InDesignnal több rajzot 
készített már a fiatal hölgy. 

Végzősként ilyen irányban 
tervezi további tanulmányait 
is. Barbara azonban nemcsak 

grafikáival, hanem verseivel, 
elbeszéléseivel is kitűnik tár-
sai közül. Gyermekkora óta ír, 
munkáinak egy részét a közel-
múltban tette közzé webolda-
lán, melynek címe: http://
reconditus.webnode.hu

Írásai elgondolkodtatóak, 
értelmüket a sorok között, a 
szavak mélyére hatolva talál-
hatjuk meg. Fantasztikusan 
bánik a szavakkal, hangokkal, 
ahogy azt alábbi költeménye 
is tükrözi:

Madarász Réka

Ha valaki bálba 
készül, és gondjai 
támadnak a ruhavá-
lasztással kapcsolat-
ban, Szilágyi Katalin 
stylist hasznos taná-
csai minden 
bizonnyal segít-
ségére lesznek a 
döntésben.

– A 2011/ 
2012-es őszi–téli szezon 
divattrendjében abszo-
lút mértékben a színek 
dominálnak, azok 
közül is elsősor-
ban a mély árnya-
latok – mondja 
Kata. – A vörö-
ses–narancsos 
színek mel-
lett hosszú 
évek után 
újra vissza-
tért a kék, 
m e l y n e k 

minden árnyalata, az azúr, a 
türkiz, a közép- és a mélykék 
egyaránt divatos, – szokatlanul 
– gyakran barnával kombinálva. 
A nagy márkák meglepő 
színkombinációkkal 
rukkoltak elő az idén, 
mint például a piros 
lilával vagy az 

o l ivazöld 
kékkel páro-

sítva. Ha valaki 
saját maga sze-

retne merész szín-
összeállításokat 

alkotni, azt javas-
lom, legyen 
n a g y o n 
ó v a t o s , 
mert nem 
megfelelő 

á r n y a l a -
tok válasz-

tása esetén 
a két szín köny-
nyen ütheti egy-
mást. Aki az örök 
divat, karcsúsító 

feketéhez ragaszkodik, legalább 
egy kiegészítővel, akár egy kitű-
zővel, akár egy övvel vigyen 
színt az öltözetébe. Az idei sze-
zonban a nőies, szexis, csinos 
fazonok hódítanak, divatos 
például a húszas éveket idéző 
art deco stílus. A ruha hossza 
térdig vagy picit térd alá ér, de 
továbbra is menő az elöl rövid, 
hátul hosszú mini-maxi.

A furfangos megoldások, 
ráncok, raffolások, redők min-
den mennyiségben jelen van-
nak az idei kreációkon. Ezeket 
csak puha, jó esésű, lágy 
anyagokból lehet megvaló-
sítani, mint például a musz-

lin, a zsorzsett, a shantung, a 
szatén, a tüll vagy a csipke.

Aki az uralkodó trendnek 
meg akar felelni, legalább egy, 
a ruhán domináló színtől eltérő, 
hangsúlyos kiegészítőt visel. 
Hódítanak a különleges anya-
gokból készült, nagy ékszerek, 
például a hosszú, lelógó fülbe-
való. Fontos odafigyelni arra, ha 
feltűnő nyakláncot vagy fülbe-
valót viselünk, a többi ékszer 
legyen szolid.

– Báli ruhákat lehet készen 
vásárolni vagy varratni. Az 
utóbbi előnye, hogy alakra 
készül, és menet közben lehet 

rajta változtatni. Az a tapasz-
talatom, hogy gyakran 

a próbák alkalmával 
merülnek fel olyan új 
ötletek, amelyek való-
ban egyedivé varázsol-
ják a ruhakölteményt 
– vallja Szilágyi Katalin. 
– A szakemberek általá-

ban segítenek az alkati 
adottságoknak meg-

felelő fazon, anyag és 
szín kiválasztásában, 

viszont az is lényeges, 
hogy ezeket a tanácso-
kat meg is fogadjuk.

Mali Barbara, az ifjú költő és grafikus tanuló 

Szíveket szállít a szél

Furfangos az idei 

báli divat

ÖNTÖrvéNy
Felhőket tanít úszni az égen 
az alkony. / várhatna, ki még 
oly fiatal, az hadd lubickol-
jon. / szíveket szállít a szél 
a fákról lefele, / van piros, 
sárga, barna, és akad köz-
tük fekete. / rávarrom a 
csizmámra a pocsolyákat, 
az összeset, / s sapkám alá 
tömöm a fiatal felhőtöme-
get. / illatot fonok a levelek 
mellé nyárra, hogy ha újra 
jön az ősz, / tudja, milyen a 
tavasz virága.

Ovis kosár a Hunyadiban
a Soproni Sportiskola és a Soproni Darazsak egyesülete a 
Hunyadi-iskolával karöltve ovis kosársulit indított. Előzménye 
a Hunyadi-óvodában már fél éve nagy sikerrel működő ovi-
kosár, melyet heti több foglalkozással az iskola két testneve-
lője, czirják Szilvia és Stánicz Ferenc igazgatóhelyettes tart. 
Mindezek arra ösztönözték a kosárlabdautánpótlás-egyesüle-
teket, hogy városi szintre emeljék az ovikosarat, s ebben kiváló 
partnerre találtak a Hunyadiban. E héttől kezdődően minden 
pénteken 17.30–18.15 között várják az érdeklődő nagycsopor-
tos lányokat és fiúkat a Hunyadiban. a foglalkozásokon való 
részvétel ingyenes!
a beindított foglalkozások jól illenek a Hunyadi beiskolázási 
programjába, hiszen a következő tanévtől angol–sport tago-
zatos osztályt indítanak a leendő első osztályosok számára.

diáknap a Handlerben
a Handler Nándor Szakképző Iskolában megrendezték a hagyo-
mányos diáknapot, melynek célja a közösség összekovácso-
lása és az önfeledt szórakozás volt. – az osztályok közötti 
versenyben nem csupán a győzelem a fontos, hanem, 
hogy miként tud együttműködni egy-egy osztály, és a 
tanulók hogyan tudnak egymással, egymásért verse-
nyezni – mondta Králik Tibor, az intézmény vezetője. 

a diáknapi versenyre már hosszú ideje készültek a tanulók: 
hetekkel ezelőtt megkapták a feladatot, mely szerint egy 
rövidfilmet kell készíteniük „a tanár a pszichológusnál” cím-
mel. a versenyből az osztályfőnökök is kivették a részüket, 
hiszen karaoke-produkciójukkal értékes többletpontokat sze-
rezhettek az osztályuknak. a szerepcsere sem maradhatott ki 
a programból: megtudhatták, hogy milyen az a „tökéletes” 
osztálykirándulás, amikor a pedagógusok a diákok. 
az előzetes feladatok elkészítésén túl azonban a diáknap dél-
előttjén sem tétlenkedtek a tanulók: kézműves-foglalkozá-
son vehettek részt, ahol álarcot, állatfigurákat, versenyautót 
készítettek, valamint további mókás feladatok is vártak még 
rájuk: zene- és filmfelismerés, „Maradj talpon!” elnevezésű 
vetélkedő. a programsorozatot a tanár-diák kosárlabda-mér-
kőzés zárta, este pedig a GyIK-ban, a szalagavató bálon foly-
tatódott a mulatozás.

Művészpalánta: Mali Barbara munkái többségében grafittal készülnek, fekete-fehérek, de a festés 
és a számítógépes grafika sem áll távol tőle Fotó: NÉmEtH PÉtEr

BÁLI DIvaT
Szilágyi Katalin által tervezett és 
varrt báli ruha Fotó: CsEH DÁNiEL 
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Pluzsik Tamás

Azt mondják, manapság kétfajta üzlet virág-
zik: a zálog és a használt. Egyre másra nyitnak 
a használt ruhákat árusító üzletek, az úgyne-
vezett „turkeszek”, de ugyanígy megszaporod-
tak azok a hirdetések is, melyek ékszer és más 
értéktárgy felvásárlásáról szólnak. Megnőtt a 
zálogházak forgalma is. 
Az első zálogház Itáliában nyi-
totta meg kapuit 1462-ben, 
melyet érdekes módon éppen 
egy ferences rendi szerzetes 
alapított. Az első 
magyar zálogház 
Pozsonyban nyílt 
meg. Elsődleges 
célja az uzsora-
kamat letörése 
volt. A kézizálog 
ellenében nyúj-
tott szerény kamatozású hitel 
elsősorban az alsóbb néposz-
tályok és az alacsony jövedel-
műek számára jelentett nagy 
segítséget, mert átmeneti pénz-
zavarukat áthidalhatták anél-
kül, hogy véglegesen meg kellett 
volna válniuk kedves, emlékeze-
tes tárgyaiktól.

– Úgy gondolom, ma sincs ez 
másképp. Azzal együtt, hogy 
nem szeretnék indiszkréciót 
elkövetni, ma sem jellemző, 
hogy a soproni felső tízezer, 
vagy inkább a felső ezer láto-
gatná fiókunkat – tudtuk meg 
Puteáni-Holl Emesétől, egy sop-
roni zálogház ékszerbecsüsétől, 
aki végzettségét tekintve ötvös, 

egészen pontosan aranyműves. 
– Tagadhatatlan a vonzalmam 
a régiségek s minden esztéti-
kus dolog iránt. Szomorú vagy 

inkább megdöb-
bentő esetek épp-
úgy előfordulnak 
a napi munka 
során, mint vidá-
mabb pillanatok. 
Az emberekre 
alapvetően jel-

lemző, hogy azt hiszik, annyi az 
értéke valaminek, mint ameny-
nyiért vásárolták. Egy alka-
lommal például behoztak egy 
körülbelül 3 grammos, 14 kará-
tos fehérarany gyűrűt, amelyben 
két kis zafír és egy picinyke gyé-
mánt volt. Érdeklődtek, mennyit 
kapnának érte, ha zálogba adnák. 
A húszezer forintos áron elne-
vették magukat, hisz Bécsben 
ezer euróért vásárolták. Nagyon 
sokan azt hiszik, ha valamiben 
akár csak egy mákszemnyi brill 
is van, már vagyonokat ér. Persze 
volt olyan eset is, amikor valaki 
háromszáz forintért, tehát egy 
buszjegy áráért otthagyott egy 
kis ezüstgyűrűt.

A soproni zálogfiókban csak 
ékszerekkel foglalkoznak, de 
gyakorlatilag minden elzálogo-
sítható. Volt, amikor egy dunyha 
volt a család legértékesebb 

vagyontárgya, azért is pénzt 
adott a zaci, ma pedig már van, 
ahol gépkocsit, laptopot, érté-
kesebb sporteszközt is el lehet 
zálogosítani.

Ferences rendi szerzetes alapította az első zálogházat 

Ezüstgyűrű 
egy buszjegy áráért
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Sajtóhirdetés headline
Ed esti aute net etum volorum quunt ut 

Ed esti aute net lorum quunt ut volectm et eaquiae Ed que 
molupta prernatur autecte mporem. 

Orro ditestiatia nis sitatis moluptat opta voluptatis excesequi ut ani-
mos magnime nihillo bla volupiet, ut vitatem porenis ipiendam, aut 
essequi blautas necumquunt aut rectemporro quamus repediani am, 
soluptam commo dolut imust, que parciende comnis si dolores tiatis 
vendipsaped es experibusdae volorit quo ent at quatatur, nonse non 
rent magniet odignati dolorae enis.
Volorese nonsed mi, cuptas es diae nus sequo de volo quis sunditiatur, 
culparc iumquatusam eum event, erate evellab orerferunt.

Idest, sitat eatibus, iliquodisquo quam venisque porum vel et res ent 
aliqui ad utaquisin pratur rem quidel excepre.

Ditestiatia nis sitatis moluptat opta voluptatis 
excesequi ut animos magnime nihillo bla volu-
piet, ut vitatem porenis ipiendam, aut essequi 
blautas necumquunt aut rectemporro quamus 
repediani am, soluptam commo dolut imust.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

•  Kötelező elemek: Új Széchenyi Terv logó, EU logó és kötelező 
mondat, „Magyarország megújul” szlogen, image fotó, infoblokk, 
intézményi vagy projektlogó;

•  Az intézményi vagy projektlogó mérete és pozícionálása:  
az infoblokkal megegyező magasság mellett, arányos szélesség-
ben az ábra szerint elhelyezve;

•  Tördelési adatok: 
- cím: DINPro Medium 36pt/42pt, 
- kenyérszöveg: Sentinel Book 10pt/14pt sorkizárt, 
- képaláírás: Sentinel Book Italic 10pt/14pt sorkizárt. 

A kötelező mondat szabályozása a következő:

eRFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.”
eSZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.”
KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

KéPHASZNÁLAT:
• Lehetőség van a projekt témájához illő image fotó használatára, 

illetve magáról a projektről készült fotó, grafika, látványterv 
elhelyezésére a mellékelt előírások alapján, mérete a szöveg 
hosszúságától függően változhat.

Balra zárt intézményi vagy projektlogó

Megnyílt a Széchenyi Programiroda 
Sopronban

Cím: 9400 Sopron, Várkerület 49.
6 tanácsadó várja az Új Széchenyi Terv iránt érdeklődőket.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
www.szechenyiprogramiroda.hu 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

SZP_hird_Sopron_90x152mm.indd   1 1/11/12   4:22 PM

Hangok 
otthona 
és színi-
tanoda
– Az elődök nyomdokán 
haladva az idén is megtart-
juk azt az előadássorozatot, 
amely elsősorban a nyugdíjas 
kollégák érdeklődésére tart-
hat számot. Helytörténeti, 
művészeti, zenei, irodalmi, 
egészségügyi témakörök-
ben hívtunk meg neves elő-
adókat. A ház régi közked-
velt szokásához híven buszos 
kirándulást is tervezünk tag-
jainknak a Tata – Komárom 
– Selmecbánya útvonalon 
– mondta Kovács Etele, a 
Pedagógusok Művelődési 
Házának új igazgatója.

Újdonság, hogy a múlt év 
végén „Sopron a hangok ott-
hona” címmel elkezdett ének 
mesterkurzust tovább foly-
tatja a művelődési ház. Ide 
diákokat és felnőtteket egy-
aránt várnak az ország min-
den részéből a nyári szü-
net idejében. Neves oktatók, 
mint például Hűvösvölgyi 
Ildikó, Iván Ildikó gondoskod-
nak majd a magas színvonal-
ról. Szeptembertől tervezik 
színitanoda elindítását is. A 
foglalkozásokon a Soproni 
Petőfi Színház művészei 
oktatják majd a fiatalokat a 
beszédtechnikára, színpadi 
mozgásra, táncra és a mes-
terség rejtelmeire.

dalszöveg zene nélkül
Január 25-én 18 órakor felolva-
sóestet szervez a Fekete Cédrus 
Könyvkereskedés. A résztvevő-
ket kérik, hozzanak magukkal 
egy kortárs dalszöveget, melyet 

felolvasnak, és közösen megfi-
gyelik, hogy hangzik zene nél-
kül, képvisel-e önálló értéket 
az eredetileg zenéhez készült 
szöveg.

Mi tetszik 
– és mi nem?
Németh Ferenc
kereskedő

ami öröm számomra, hogy végülis 
kinyitott a sportcentrum mellett 

a jégpálya. Ez sok fiatalnak a szabad-
idejét megszépíti, és testedzés szem-
pontjából sem utolsó. Ha így marad az 
időjárás, akkor korán hozzá lehet kez-
deni a földmunkákhoz, és mint mező-
gazdasági cikkekkel foglalkozó embernek, ez mindenképpen 
kedvező hír.

Nem jó, hogy kevés csapadék hullott már hónapok óta. a 
földeken gazdálkodóknak ez sok gondot okoz, mert töb-

bet kell öntözni majd. a Szent Mihály-temető előtt kevés a 
parkoló. Sokan használják olyanok, akik nem környékbeliek, 
szeretnénk, ha mihamarabb rendeződne a parkolás ügye. 

varga Gyöngyi
főiskolai hallgató
Tetszik, hogy a városban sok kultu-
rális és szórakoztató program közül 
lehet választani. az MKB arénában pél-
dául folyamatosan mutatják be a jobb-
nál jobb, nagy teret igénylő, színvona-
las műsorokat. Ezek ráadásul minden 
korosztálynak szólnak.

Lelkes kutyatartó vagyok. azonban hiányolom, hogy a 
város nagyon sok részén nincsenek kutyapiszok-tárolók 
kitéve. a Lövérekben például teljes mértékben hiányoznak. a 
Deák téren ugyan vannak ilyenek, de azok silány minőségűek, 
gyakran szétesnek.









Horváth Ferenc

ma már szégyellem 
egy kicsit, de tény: 
cigizek. Naponta 

veszem a kedvenc márkámat, 
hogy aztán estéről estére sem-
mivé váljon a doboz tartalma. A napra már nem emlékszem, 
hogy mikor gyújtottam rá először, de valamikor középiskolás 
koromban füstöltem el az első szálat. A kezdeti csibészkedés 
észrevétlenül vált megszokássá. Az évek múltával a cigaretta 
éppúgy hozzátartozott a mindennapokhoz, mint a pohár 
víz. soha nem vettem a bátorságot, hogy összeszámoljam, 
mennyit is költhettem az elmúlt évtizedekben füstölnivalóra. 
sokáig arra sem gondoltam, hogy mennyit ártok magam-
nak és környezetemnek… Az évek múlásával azonban egyre 
többször merült fel bennem, hogy abba kell(ene) hagyni, 
addig, míg érdemes, addig, míg van esély, hogy megúsz-
szam súlyosabb egészségkárosodás nélkül. ma már nem 
ringatom magam abban a hitben, hogy mindenki más beteg 

lehet a rendszeres dohány-
zás miatt, csak én nem. 
Bevallom, voltak erőtlen pró-
bálkozásaim: akupunktúra, 
tapasz, tabletta, de egyik 
sem vezetett sikerre, vagy 
én voltam (vagyok) gyenge. 

gyengeségemet „erősítette” megengedő szűkebb és tágabb 
környezetem, hiszen bárhol rágyújthattunk, munkahelyen, 
utcán, étteremben, vonaton, de repülőgépen is, fel- és leszál-
lás között. Aztán óvatosan egyre több tiltás lépett érvénybe, 
mígnem elérkeztünk az idei január elsejéhez. Lassan minden-
hol tilos lesz cigarettázni, a szabályszegőket pedig megbünte-
tik. És ez így van jól! No, nem feltétlenül a bírságot helyeslem, 
de magamból kiindulva tudom, ha hiányzik a józan belátás, 
az akarat, akkor korlátokat kell felállítani, az én érdekemben 
is. Nekem gyenge érvnek tűnik, hogy a törvény – mint elva-
kult dohányos társaim hangoztatják – beavatkozás szemé-
lyiségi jogainkba. szerintem inkább az „érted haragszom, 
nem elled” elv érvényesül a törvényben, így is segítve talán 
a leszokást. Persze nem hiszem, hogy a korlátozás, a tiltás, a 
büntetés jelenti az igazi megoldást. sokkal inkább a szakértő 
segítségnyújtás. olyan egészségügyi program(ok) elindítása, 
amelyek valóban eredményre is vezetnek, s hozzájárulnak, 
hogy érdemben csökkenjen a cigarettázók száma, mert tud-
juk: egyedül nem megy… 
Nincs kétségem, hosszú és gyötrelmes folyamat előtt állunk, 
de oldhatja a feszültséget egy olyan, lassan-lassan épülgető 
társadalmi környezet is, amelyben nem cinkos összekacsin-
tással veszik tudomásul a dohányzók létét, hanem elutasí-
tással, a pozitív példák felmutatásával. 

Egyedül nem megy…

„Ma sem jellemző, 
hogy a soproni 
felső ezer látogatná 
fiókunkat.”

Puteáni-Holl Emese

„Ha hiányzik a józan 
belátás, az akarat, 
akkor korlátokat kell 
felállítani.”

ELTéréSEK
Sokan azt hiszik, annyi az értéke az ékszernek, 
amennyiért vásárolták – mondja Puteáni-Holl 

Emese Fotó: PLuzsiK tAmÁs

RöVidEN
Fotókiállítás

thuróczy Bálint fotómű-
vész kiállítása nyílik feb-
ruár 5-én, vasárnap 16 óra-
kor a Pannónia galériában 
(sopron, várkerület 75.). 
A kiállítást megnyitja: 
sümegh László író, újság-
író, a galéria nevében 
pedig szilágyiné dr. Fodor 
zsuzsanna. zongorán köz-
reműködik: török Adél. A 
kiállítás megtekinthető: 
február 5–29-ig, naponta 
9–17 óra között.

Fuvola koncert
szintén február 5-én, 
vasárnap 17 órai kezdet-
tel a Pannónia med Hotel 
Európa-termében Kovács 
imre és Fodor gábor fuvo-
laművészek, valamint 
Halmos Erika zongora-
művész koncertre várja a 
zenebarátokat.

Megelőzés  
és gyógyítás

tavaszváró előadás a 
csontritkulásról, megelő-
zés és gyógyítás címmel 
dr. Nábrádi sándor orto-
péd adjunktus előadása 
lesz a Pannónia med 
Hotelben március 1-jén 17 
órai kezdettel. A belépés 
ingyenes. Az előadás után 
személyes konzultációra 
van lehetőség.
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Nemcsak a gyerekek várják a sok havat és vele 
a téli szebbik arcát, hanem a természet maga is 
hálás lenne a tartós hidegért és a hótakaróért. 
Kíváncsiak voltunk, mennyire rendkívüli az 
idei január időjárása.

Hótakaróval csak nyomokban 
találkoztunk eddig Sopronban, 
persze tudjuk, hogy még 
korántsem ette 
meg a kutya a 
telet, minden-
esetre furcsa… 
Kiss Márton, a 
soproni meteo-
rológiai állomás 
vezetője szíve-
sen mutatott pár 
meteorológiai érdekességet a tél 
második hónapjára.

Hómentes tél utoljára az 
1989/1990-es tél volt, amikor 

mérhető hótakaró nem ala-
kult ki egész télen. Ilyen azóta 
sem fordult elő. Hószegény tél 

volt a 2006/07-
es 5 nappal, az 
1974/75-ös 3 nap-
pal, 1959/60 tele 
pedig 4 nappal. 
Ritka tehát, ha 
10-nél kevesebb 
napon borítja 
hó a talajt. Az 

átlagos télen, statisztika alap-
ján, 43 hótakarós nap fordul 
elő. Ebből januárban 15,7 az 
átlagos szám, egyúttal ez a 

leghidegebb és leghavasabb 
hónapunk. A legtöbb hótakarós 
napot 1995/1996 telén jegyez-
ték fel, akkor 118 napon volt hó 
a talajon, de 1962/63 telén is 
110 napot regisztráltak. Sok hó 
volt 2005/06 telén 85 nappal 
és 1969/70 telén 96 nappal. Az 
elmúlt 40 évben 1970. január 

2-án volt a legnagyobb hó, 40 
cm-rel. Hőmérséklet szempont-
jából idén január első fele igen 
enyhe időt hozott: a középhő-
mérséklet 3,6 fok volt az átlagos 
-0,6 fok helyett. A leghidegebb 
január 1942-ben volt -9,3 fokos 
középhőmérséklettel. Utoljára 
igazán zord január 1987-ben 

volt, -4,6 fokos középhőmérsék-
lettel, de ha közelebbre nézünk, 
2006 januárja is hideg volt -3,5 
fokkal. A legmelegebb január 
2007-ben volt 5,2 fokos közép-
hőmérséklettel, azaz akkor 
melegebb volt az egész január, 
mint a mostani első 11 nap. Ez 
márciusi értéknek felelt meg. Az 

elmúlt 111 évben a legmelegebb 
januári nap 2002. január 29-e 
volt, akkor 18,4 fokot mértünk, 
míg a leghidegebb 1907. január 
23-án volt, -25,0 fok.

Elmondhatjuk tehát, az idei 
január sem hőmérséklet, sem 
csapadék tekintetében nem 
tekinthető példanélkülinek.

„Utoljára igazán zord 
január 1987-ben volt, 

-4,6 fokos közép-
hőmérséklettel.”

Kiss Márton

Városi zöld legendák – Nem példanélküli ez a tél sem

Nagyon várjuk az igazi telet

Földre 
pöccintve

Csíp, allergiát okoz és megeszi a szőlőt. A pöttyös kis szörnyeteg, valódi ragadozó, akit nem érde-
mes a tenyerünkbe venni és énekelni neki, hogy „Katalinka, szállj el!”. 

Pár éve Sopronban is tömege-
sen megjelentek furcsa katicák. 
A hideg ellen a házak réseibe 
húzódtak be, napsütés melegé-
től azonban hamar felélénkül-
nek, még a múlt héten is láttunk 
röpködő példányokat.

Az Európában őshonos és 
nálunk is ismert hétpettyes 
katicabogárral ellentétben a 
harlekin szárnyainak színe a 

sötét bordótól az okkersárgáig 
változhat, és még a pötty sem 
kötelező, de akár 20 petty is 
lehet rajtuk. A harlekinkatica 
Kelet-Ázsiából származik, fő 
tápláléka a levéltetvek és pajzs-
tetvek, ezért alkalmasnak tűnt 
a biológiai, vegyszerek nélküli 
védekezésre. Sajnos, nagyon 
agresszív fajtáról van szó, sok-
kal gyorsabban szaporodik, 

mint az őshonos fajok, eleszi 
előlük a táplálékot, sőt, a katicá-
ink lárváit is. Így lassan kiszorít-
ják az európai fajokat. A változás 
persze nem biztos, hogy rossz, 
van, akinek tetszik is ez a „típus”, 
csakhogy kellemetlen vendégről 
van szó. A gazdák nem kedve-
lik ezt a katicát, hiszen berágja 
magát az édes gyümölcsökbe, 
a szőlő különösen a kedvence. 

Aki már közelebbi kapcsolatba is 
került harlekinkaticával, és piros 
harapásnyom vagy viszkető folt 
maradt utána, biztos nem keresi 
a további barátkozást.

Ma már tudósok vizsgál-
ják, hogyan lehet visszaszorí-
tani az elszabadult fajt, remél-
jük, hamarosan megtalálják 
a hatékony, környezetbarát 
megoldást.

Az elmúlt napok-
ban a játéknak szóló 
izgalommal fogadták 
kis és nagy gyerekek 
az óvodákban, isko-
lákban „szimatoló” 
detektíveket.
Az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Kft. egész éven át 
tartó versenyt írt ki oktatási 
intézményeknek. A „Legyél a 
Föld barátja!” versenybe neve-
zett óvodák, iskolák fiataljai 

időről időre bizonyítják, hogy 
jóban vannak a környezetvéde-
lemmel, és tesznek is a maguk 
és a természet egészségéért.

A napokban az STKH zöld 
detektívjei bizonyosodhattak 
meg róla, hogy nem csak akkor 
mennek jól a dolgok, ha számí-
tanak a gyerekek az ellenőrzésre. 
A tapasztalat szerint az ovisok 
és a diákok közül sokan figyel-
nek – külön felszólítás nélkül 
is – az áram és a víz helyes fel-
használásra, és gyakran látogat-
ják a szelektív gyűjtőhelyeket. 
A detektívek az intézmények 

számára értékes pontokkal gaz-
dagították a pontgyűjtő íveket, 
hiszen az év végi összesítésnél 

a legjobb intézmények „A Föld 
aranytáblás barátja 2012-ben” 
címet nyerhetik el.

Azt tudjuk, hogy a cigaretta füstszűrőjében 
megkötött káros anyag nem kerül a tüdőbe. 
Hát hová…?
A dohányosok lassan kiszorul-
nak a zárt közösségi terekből, 
ezért egyre többen az utcára, 
a parkokba állnak ki arra a pár 
percre, amíg elszívnak egy cigit. 
Aztán az ismert mozdulattal a 
földre kerül a kiszolgált füst-
szűrő. A szűrő anyaga papírral 
bevont cellulóz-acetát, melynek 
lebomlásához a természetben 
átlagosan 1,5 év szükséges. Ez 
az apró szemét nehézfémeket is 
tartalmaz: kadmiumot, arzént, 

ólmot, melyek a termőföldbe 
mosódva évtizedeken keresztül 
rákkeltő anyagokként szennye-
zik az élő vizeket, majd a teljes 
élővilágot. A Földnek évente kb. 
4500 milliárd cigarettacsikkel 
kellene megbirkóznia.

A dohányosok felelőssége ket-
tős: saját magukért és a környe-
zetük iránt. Több generáció lesz 
hálás, ha egyszer már a kezük-
ben van a csikk, el is viszik az 
első szemetesig!

Harlekinkatica – az ellenség

Munkában a zöld detektívek

SOKÁIG SZENNyEZ
a cigarettacsikk lebom-
lásához a természetben 
átlagosan másfél évre van 
szükség
Fotó: ÉDEr ANDrEA

SOK EZrEN
a vadludak a Fertőn éjsza-

káznak, és napkeltekor 
húznak ki táplálkozni a 

környező mezőgazdasági 
területekre

Fotó: Dr. HADAriCs tiBor

Kuntz Zoltán

Az enyhe 
t é l i 
időjárás 

hatással 
van a Fertő 

tavon megfigyel-
hető vonuló madarakra is. Nagy 
számban láthatóak a különféle 
fajú ludak a vízfelületen. A janu-

árban lezajlott ragadozóma-
dár-számlálás is szép eredmé-

nyeket hozott. A Fertő, a Hanság 
és a Mosoni-sík területén – sok 
egyéb ragadozó mellett – har-

mincnál több rétisast és tíznél 
több parlagi sast számoltak 
össze az ornitológusok.

– A téli időszak nagy „attrak-
ciója” környékünkön a mint-
egy 12–15 ezer vadliba meg-

jelenése a Fertőn – 
mondta dr. Hadarics 

T i b or  zoológus .  
– Legnagyobb ré-

szük nagy lilik, amely 
Észak-Szibériából érkezik hoz-
zánk, akárcsak a nagy ritkán 
a lilikcsapatokban látható fo-
kozottan védett kis lilik és a 
vörösnyakú lúd. Viszonylag 
sok nyári lúd is mozog a terü-
leten, és a sárga–fekete csőré-
ről felismerhető vetési lúd is 
megfigyelhető, de csak néhány 
százas nagyságrendben. 

– A vadludak a Fertőn 

éjszakáznak, és napkeltekor 
húznak ki táplálkozni – foly-
tatta beszámolóját a szakértő. 
– Napközben a madarak általá-
ban kukoricatarlókon, repceföl-
deken táplálkoznak. Helyeiket 
időnként változtatják, olykor 
Nagycenk és Pereszteg térsé-
gében, máskor Fertőhomok, 
Hegykő és Pinnye környé-
kén láthatók, de egyes csapa-
tok messzebbre, akár Lövő és 
Újkér környékére is elrepül-
nek. A vadludak között időn-
ként láthatók – teleszkóppal 
leolvasható – színes nyakgyű-
rűvel jelölt példányok. A leg-
érdekesebb megfigyelés 2010 
őszén, itt, a Fertőn jelölt nagy 

lilikekhez kötődik. Akkor egy 
nagylilikcsaládot jelöltünk: 
a hímet műholdas nyomkö-
vetővel, párját és a fiatalo-
kat pedig nyakgyűrűvel. 2011 
tavaszán a műholdas nyom-
követővel jelölt madár eltűnt 
Dél-Oroszországban, valószí-
nűleg lelőtték, de már addig is 
érdekes adatokat szolgáltatott 
a vonulási útról. Párja viszont 
2011 őszén megjelent ismét 
a Fertőn, a fiókák nem voltak 
vele, így valószínűleg nem 
költött, viszont egy darabig 
együtt volt látható az egyik – 
szintén nyakgyűrűs – tavalyi 
„gyermekével” – tudtuk meg a 
zoológustól.

Vadlibák ezrei vonulnak a Fertőn 
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Pluzsik Tamás

Január 3-án nyílt meg a Hősök, királyok, szen-
tek című kiállítás a budavári Magyar Nemzeti 
Galériában. A tárlaton több mint száz törté-
nelmi tablót, portrét és dokumentumot állí-
tunk ki – tudtuk meg Bellák Gábortól, a kiállí-
tás kurátorától.

– A maga nemében egyedül-
álló ez a tárlat: Székely Bertalan, 
Benczúr Gyula, Madarász Viktor, 
Barabás Miklós, hogy csak 
néhány nevet említsek a művé-
szek közül. Összesen 84 műtár-
gyat és 27 dokumentumot lát-
hat a nagyközönség, melyek így 
együtt még nem kerültek kiállí-
tásra. Külön szeretném kiemelni 

Munkácsy Mihály Honfoglalás 
című 4,58×13,55 méteres, 1893-
ban készült festményét, mely 
eddig még soha nem hagyta 
el a Parlament Munkácsy-
termét – tudjuk meg a sop-
roni származású, a Széchenyi-
gimnáziumban érettségizett 
művészet törté nésztől. 

– Fejünkben sajnos sokszor 

kavarognak történelmünk 
jeles alakjainak nevei, esemé-
nyekhez kötődő évszámok, így 

sok esetben nagyon nehéz fel-
idézni és megérteni múltunk 
minden részletét. Vannak azon-
ban orientáló mondataink, ame-
lyek ugyanazt jelentik mind-
a n ny i u n k n a k , 
ennek megfele-
lően a Himnusz 
és a Szózat hívó-
szavaira épül fel a 
kiállítás – avat be 
a rendezés rész-
leteibe, annak 
szellemiségébe Bellák Gábor 
kurátor.

Az „Általad nyert szép ha zát....” 
című tematikus egység közép-
pontjában áll Munkácsy Mihály 
grandiózus festménye, de a 
budavári palota báltermében 

kapott helyet többek között 
Benczúr Gyula Vajk megke-
resztelése című képe, a korona 
másolata, és hamarosan ide 
érkezik Szent István Prágában 

őrzött kardja is. 
Külön terem-
ben láthatjuk a 
Hunyadiak korát, 
Madarász Viktor 
és Benczúr Gyula 
festményeivel, 
valamint Fadrusz 

János leghíresebb alkotásának, a 
Kolozsvár Fő terén álló Mátyás 
szobornak nagyméretű modell-
jét. Külön szekciót képeznek a 
könyvtári és levéltári doku-
mentumok, ahol többek között 
olyan ritkaságokat láthatunk, 

mint Szent István törvényei-
nek legrégebbről fennmaradt 
lejegyzéseit őrző Admonti-
kódex, Werbőczy Tripartituma, 
Sylvester János Újszövetség-
fordítása, a Habsburg-ház nőági 
örökösödését lehetővé tevő 
Pragmatica Sanctio és a kiegye-
zési törvények eredeti, a király 
által aláírt kézirata. 

 – Nagyon szeretném, ha minél 
többen eljönnének Sopronból 
is erre a rendkívül tanulságos, 
a Magyar Nemzeti Galéria, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, az 
Országos Széchényi Könyvtár 
és az Országos Levéltár együtt-
működésében megvalósuló 
kiállításra, mely augusztus 26-ig 
látogatható.

Kuntz Zoltán

Weisz Fanni, a hallás-
sérült szépségkirálynő 
volt Sopron vendége. 
Pontosabban egy 
hangsúlyos szakmai 
rendezvény – Esélyt 
az esélyteleneknek – 
projektzáró konferen-
cia egyik meghívott 
előadója volt.

Finom szépségé-
vel, szerénysé-
gével, de az 
elesettek, a 
fogyatékkal 
élő emberek 
iránti mély 
szeretetével 
ezúttal is hite-
lesen bizonyí-
totta, hogy 
ő valóban 
az esély-
e g y e n -
l ő s é g 
követe. Az 
ügy iránti 
e l k ö t e le -
zettségét 
pedig 
mi 

sem  bizonyítja  jobban, hogy 
amikor tavaly megnyerte 
a közönség szavazatával a 
magyarországi szépségkirálynő-
választást, nem utazott el a mad-
ridi döntőre, hanem helyette a 
siketek itthoni 
világtalálkozó-
ját választotta. 
Azóta is folyama-
tosan támogatja 
a rászorulókat, 
azokat, akiknek 

még napja-
inkban sem tudunk 

egyenlő esélyt 
adni az élet-

hez. Pedig egy 
m o s o l l y a l , 
egy kinyúj-
tott kézzel 
mi is köny-

nyen Fanni 
k ö v e t ő i v é 
válhatunk. 

Életpályája 
g y o r s a n  a 

sztárvi lágba 
emelte Fannit, 
aki felléphe-

t e t t  R ú z s a 
Magdival, és 
Pécs Város 

Arcává 

is választották, valamint elis-
mert fotómodellként dolgozik. 
Ennek ellenére minden sztár-
allűrtől tökéletesen mentes. 
Amikor Sopronban a Széchenyi-
gimnázium diákjaival találko-

zott, olyan volt ő 
is, mintha egyik 
lenne közülük. 

Nagy Tamás 
tolmácsolásá-
nak segítségé-
vel elmondta, 
h o g y  l e g n a -

gyobb vágya, hogy leérettsé-
gizzen. Arra a kérdésre, hogy 
mit érzett, amikor a koronát a 
fejére tették, csak azt mondta: 
majdnem leszédült a színpad-
ról. Különben is nagyon félt a 
szerepléstől, hiszen meg kel-
lett volna szólalnia, mint a töb-
bieknek, sőt, angolul is tudnia 
kellett volna. Ehelyett ő csak 
jeltolmáccsal tudta igazán 
megértetni magát a zsűrivel, a 
közönséggel, és napjainkban is 
főleg így kommunikál. De akkor 
hogyan tudta összehozni a más-
kor egymással küzdő, viaskodó, 
különféle nézeteket képviselő 
politikusokat a parlament-
ben, akik könnyeztek, amikor 
hozzájuk szólt sorstársainak 
érdekében?

Aki az életben csak egyszer is 
találkozott a törékeny, de mégis 
fantasztikus életörömöt és ter-
mészetes bájt sugárzó lánnyal, 
erre a kérdésre többé nem keresi 
a választ. Fanni jelbeszédre taní-
totta a széchenyis diákokat. 
Hiszen a legszebb és legmé-
lyebb érzelmek kifejezéséhez 
nem kellenek a szavak…

Szépségkirálynő,  
az esélyegyenlőség követe

Fanni mosolyával, önzetlen szeretetével is hódít

Hősök, királyok, szentek

Bellák Gábor soproni 
származású művészet-
történész a kiállítás kurátora 
Fotó: FÁKó ÁrPÁD

„ a Himnusz és a 
Szózat hívószavaira 
épül fel a kiállítás.”

Bellák Gábor

„ a legszebb és leg-
mélyebb érzelmek 
kifejezéséhez nem 
kellenek a szavak…”

Weisz Fanni

Honfoglalás: a képhez az ötletet Jókai Mór adta, akinek arcképét, a fehér ló mögötti alakban meg is örökítette Munkácsy Fotó: mEstEr tiBor

EGy vOLT KÖZüLüK
a hallássérült szépségkirálynő a Széchenyi-gimnázium 
diákjaival is találkozott Fotó: KuNtz zoLtÁN
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A hétvégén rendezik meg a 
VI. korcsoportos középiskolai 
kosárlabda fiú és leány diákolim-
pia nyolcas döntőjét. Soproni 
részről egy fiú (Berzsenyi) és 
két leány csapatnak (Berzsenyi, 
Eötvös) szoríthatnak a szurko-
lók. A 8–8 csapatot úgy a fiúk-
nál, mint a lányoknál két négyes 
csoportba sorsolják. 

A csoportok első két helye-
zettje a legjobb négy között 
keresztbe játszik a döntőbe jutá-
sért, azaz a csoportelsők a másik 
csoport második helyezettjeivel 
csapnak össze. A fiúk az MKB 
Arénában, a lányok a Krasznai-
csarnokban játsszák a csoport-
meccseket, vasárnap a döntőket 
az Arénában rendezik. 

Az ex-soproni világbajnoknak az egészség a legfontosabb

Csapattagból ellenfél

Fényes „fenyős” diákezüst

LELáTó

Sopron, Hajnal tér 4. sz. alatti 
gazdasági épület és 
udvar
Az ingatlan jellege: gazdasági épület és udvar
Hrsz.: 7704/5, területe: 25 m2

Indulóár: 406.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 8.30 
Megtekinthető: 2012. február 1., 14.00 

Sopron, Rákosi u. 61/A sz. alatti  
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 5126/1/B/5, területe: 31 m2

Indulóár: 4.660.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 9.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 14.30

Sopron, Rákosi u. 61. sz. alatti  
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 5126/1/A/2, területe: 20 m2

Indulóár: 2.528.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 9.30 
Megtekinthető: 2012. február 2., 14.45

Sopron, Juharfa u. 3. sz. alatti 
helyiségek (együttes értékesítés)
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése
4247/47/A/28 61 m2 üzlet
4247/47/A/29 8 m2 raktár
Indulóár: 7.900.000 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 10.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 13.00 

Sopron, Pihenőkereszt-lakópark melletti 
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 5354/9, területe: 5659 m2

Indulóár: bruttó 23.840.000 Ft 
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 10.30 
Megtekinthető: 2012. február 2., 15.00

Sopron, IV. László kir. u. 36. sz. alatti 
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 4257/54/A/122, területe: 18 m2

Indulóár: 1.080.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 11.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 13.30

A licittárgyalások helye,  
valamint a részvétel feltételeiről és a területekről szóló tájékoztató, ill. bővebb információ: 

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály (Sopron, Fő tér 1. tel.: 99/515-135, 99/515-133)

Sopron Megyei Jogú VároS ÖnkorMányzata
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok 

értékesítésére:

A Petôfi Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben (Halász utca 25.)

2012. február 16-án 8–11 óráig 

nyílt tAnítÁSI 
órákat tartunk
a leendô 1. osztályos tanulók szüleinek:

1. óra matematika 

2. óra magyar

3. óra 
német; angol; néptánc; 

informatika

A 17 órakor kezdôdô szülôi 
tájékoztatóra szeretettel várjuk  

az érdeklôdô szülôket!

Miskolcon, a floorball diák-
olimpia országos nyolcas dön-
tőjében a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (Fenyő tér) II. 
korcsoportos együttese a 2. 
helyet szerezte meg. A III. kor-
csoportos (7–8. osztályosok) 
csapat is bejutott, s a 8. helyen 
végzett.  Az 5–6. osztályosoktól 

az is óriási bravúr volt, hogy 
több olyan iskolai csapatot 
megelőzve jutottak a nyolcas 
döntőbe, akik egyesületekben, 
heti 4–5 alkalommal edze-
nek. A döntőben a 8 csapatot 
két négyes csoportba osztot-
ták. Csoportjukban a második 
helyen zártak a fiúk, a döntőbe 

jutásért pedig megverték a 
másik négyes győztesét. Így 
jutottak a fináléba, ahol a pak-
siakat alaposan megszorongat-
ták, s 3–2-re alulmaradva sze-
rezték meg az ezüstöt. A sop-
roni fiúk közül Kottán Jánost 
beválasztották a nyolcas döntő 
All Star csapatába.

Győzelem, vereség
Két edzőmeccsen van túl az SvSE–GySEv Goldschmidt NB II-es 
labdarúgócsapata. a soproniak eddig egyszer nyertek, egyszer 
kikaptak, s a végeredmény mindkétszer 2–1 lett.
Először Zalaegerszegen az NB III-as Hévíz ellen játszottak, s 
nyertek 2–1-re végh Tibor fiai, majd récényben 2–1-re kikaptak 
a Haladás szintén az NB III-ban szereplő B-csapatától. 

Próbajátékra szép számmal érkeztek labdarúgók a vasúthoz. 
Gyűrű László és Bozsó antal, két fiatal hálóőr, előbbi az 
Újpesttől, utóbbi pedig Győrből érkezett tesztelésre. a 
Haladástól érkező Simon attila esetében szóban már meg-
egyeztek a felek, de jött egy másik Simon is tesztelésre, andrás, 
aki Bieder Gáborral szintén Győrből érkezve kapcsolódott be 
az SvSE felkészülésébe. Tornyai Tamás az NB II-es Sárvártól 
érkezett, a szintén tesztelés alatt álló Kovács Krisztián pedig 
eddig ausztriában futballozott. 

Ellenfélként járt Sopronban az előző évadban 
még itt kosarazó amerikai világbajnok kosa-
ras, Angel McCoughtry. Soproni színek-
ben az utolsó meccsét éppen az ellen 
a Fenerbahce ellen ját-
szotta, amely az össze-
csapás után „lecsapott” 
az akkor 39 pon-
tot szerző klasz-
szisra, amely-
nek játéko-
saként 
most 
vissza-
tért.

–  M i lye n 
é r z é s e k k e l 

t é r t  v i s s z a 
Sopronba?

– Zane 
T a m a n é v a l 

együtt, aki az 
előző sze-

zonban 
szintén 
itt ját-
s z o t t , 

ö r ü l -
t ü n k , 

amikor meg-
tudtuk, hogy 

egy csoportba 
kerültünk a 
S o p r o n n a l . 

Vá r t u k , 
hogy újra itt 

játszhassunk, s találkozzunk a 
volt társakkal. A pályán persze 
nem volt barátság. 

– Az idei év nagyon sűrű lesz 
az Ön számára, több kiemelt 
versenyen is részt vehet. A 
Fenerbahcéval az Euroligában 
és a török bajnokságban, 
kupában, majd jön az olim-
pia, és az amerikai profi baj-
nokság. Mi a legfontosabb az 
Ön számára?

– Éppen azért, mert sűrű lesz 
az év, nekem az elsődleges az 
egészség. Nagyon szeretnék 
mindent megnyerni, s ehhez 
csak akkor tehetem hozzá a 
magamét, ha egészséges vagyok. 
A pályán persze nem az jár a 
fejemben, hogy nehogy meg-
sérüljek, mégis az eredményes, 
sikeres évhez az a legfontosabb, 
hogy egészséges maradjak.

– Csapata, az Euroligában 
veretlen Fenerbahce tovább 
erősödik. Szerződtette az 
olimpiai bajnok, irányító 
és hátvéd poszton is remek 
játékra képes honfitársát, 
Cappie Pondextert. Mi vár-
ható az ő érkezésével?

– Ő, ha beilleszkedik csapa-
tunkba, azért tehet rengete-
get, hogy mindannyian még 
jobbak legyünk, egyénileg és 

csapatként. Az Euroligában 
sok a remek, erős rivális, kőke-
mény meccsek várnak ránk a 
rájátszásban.

– Az év fő versenye az olim-
pia. Egyik csapattársa a szin-
tén világbajnok ausztrál 
Penny Taylor. Az ő válogatottja 
igen erős kihívója lehet a cím-
védő amerikai csapatnak...

– Penny remek játékos, s az 
ausztrál csapat tele van hozzá 
hasonló kiváló kosarasokkal, ám 
óriási hiba lenne kizárólag rájuk 
koncentrálni. Rengeteg igen 
erős csapat lesz ott Londonban, 
például a török válogatott, 
amely második lett az Európa-
bajnokságon. A saját bőrömön 
is érzem, hogy a rendkívül erős 
török bajnokságban a helyi játé-
kosok milyen elképesztő ütem-
ben fejlődnek.

– Hogy érezte magát a sop-
roni csapat ellen a meccsen?

– A legfontosabb az volt, 
hogy nyerjünk, ez sikerült. Jó 
volt találkozni a korábbi tár-
sakkal, a soproni klubnál dol-
gozókkal. A korábban szintén 
Sopronban kosarazó Tamanéval 
és Matoviccsal együtt nagyon 
jó érzés volt, hogy a szurkolók 
emlékeztek ránk, szeretettel 
fogadtak. 

Kosaras 
diákdöntő 

a SZUrKOLóK NEM FELEJTETTéK EL 
angel Mccoughtry (középen sötét mezben)  
a török Fenerbahce játékosaként tért vissza Sopronba, 
egykori csapata ellenfeleként Fotó: NÉmEtH PÉtEr

Kosárlabda 
Január 27., péntek
8 óra: diákolimpia, vi. kor-
csoport, nyolcas döntő, 
c s o p o r t m é r k ő z é s e k . 
Fiúk: mKB Aréna, lányok: 
Krasznai-csarnok.

Január 28., szombat
8 óra: diákolimpia, vi. kor-
csoport, nyolcas döntő, 
csoportmérkőzések
15 óra: keresztjáték. 
Fiúk: mKB Aréna, lányok: 
Krasznai-csarnok.

Január 29, vasárnap
8 óra: diákolimpia, vi. kor-
csoport, fiú és leány hely-
osztók, Krasznai-csarnok.
8.30: diákolimpia, fiúmér-
kőzés a 3. helyért, mKB 
Aréna.
10.15: diákolimpia, leány-
döntő, mKB Aréna.
12 óra: diákolimpia, fiú-
döntő, mKB Aréna.
18 óra: uniqa Euroleasing 
sopron–Bajai NKK, női NB 
i. mérkőzés, mKB Aréna.
19 óra: smAFC–NymE – 
PtE PEAC PvsK, férfi NB 
i. B mérkőzés, Krasznai-
csarnok.

Kosaras győzelmek
szenzációs mérkőzésen 
75–72-re legyőzte a Kis-
rába menti takarék sKC 
férfi kosárlabdacsapata a 
listavezető Albacompot. 
Az uniqa Eurolesing női 
együttese a csúfos len-
gyelországi vereség után 
a Diósgyőr otthonában 
nyert bajnokin 87–69-re.

Asztalitenisz
Január 28., szombat
11 óra: turris sE sopron 
– Honvéd szondi gy. sE, 
férfi NB i., nyugati cso-
port, Kőszegi úti csarnok, 
Kőszegi út 16.

Teke
Január 28., szombat
13 óra: soproni sörgurítók 
– oroszlányi szE, férfi NB 
i., nyugati csoport, győri 
úti tekecsarnok, győri út 2. 
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Sopronért Emlékérmet vehetett át a hűség 
napján Demeter Zsolt, a SMAFC kyokushin-
karatésa, edzője. A szerény sportember szerint 
ez a cím az egész szakosztálynak dicsőség.

Demeter Zsolt közel 30 éve 
ment le először edzésre a 
SMAFC karate szakosztályához – 
és ott ragadt, első és máig egyet-
len edzőjénél, Polyák Józsefnél. 
Több magyar bajnoki címet 
szerzett, Európa-
bajnokságokról 
p e d i g  e z ü s t - 
és bronzérme-
ket tehetett a 
vitrinjébe. 

Konkrét pilla-
natot, momen-
tumot, amelynek kapcsán 
elkötelezte magát a sportág-
gal s a kyokushin szakággal, 
nem tudott megnevezni, de, 
mint lapunknak elmondta, a 
sport, az edzés fokozatosan 

életformájává vált. Kiemelte, 
mindig is munka mellett edzett 
s versenyzett, ugyanis nagyon 
kevés helyen – Japánban és 
Oroszországban – vannak hiva-
tásos, profi, kizárólag ezzel fog-

lalkozó, ebből élő 
versenyzők. 

A többnyire a 
vendéglátásban 
dolgozó sport-
ember számára 
ma már a ver-
senyzés helyett 

a jövő tehetségeinek felkuta-
tása, képzése az elsődleges. Az 
évek során folyamatosan egyre 
többen látogattak le az edző-
terembe, s ma már óvodások-
nak is tartanak edzéseket. A 

versenyekre való felkészítés 
mellett az utazások, étkezé-
sek, szállások megszervezése is 
nagy és felelősségteljes feladat, 
így kevesebb energiája marad 
önmagának edzeni, már keve-
sebb viadalon vesz részt. 

Kiemelte, nemcsak verseny-
zőket, jobb életminőségre 
törekvő sport(os) embereket 
próbálnak nevelni az edzőte-
remben, s örömmel látja, az 
ott uralkodó értékrendet egyre 
többen teszik magukévá. S 
nemcsak élsportolók készül-
nek, edzenek a SMAFC 
karatecsapatában, ma 
már magukat karban 
tartani próbáló hatvan 
év fölötti idősebbek is 
lejárnak ide. 

A karate – azáltal is, 
hogy közel 30 éve ugyan-
annak az edzőnek az irá-
nyításával űzi –állandósá-
got jelent a sportember 

életében. Szeretné elérni, hogy 
a SMAFC-ban, a szakágban 
legyenek követői, versenyző-
ként és később edzőként,  tehát, 

hogy Sopronban 
meglegyen a 

folytonosság 
ebben a jobb 

életminőség eléré-
s é t  e l ő s e g í t ő 
sportágban.

Pluzsik Tamás

Két soproni lány, 
Babos Tímea és Jani 
Réka Luca a főtáb-
lára kerülésért ját-
szott Melbourne-ben, 
a világ négy legran-
gosabb teniszverse-
nyének egyikén, az 
Australian Openen. 

Egy Grand Slam tornán néző-
ként részt venni is nagy dolog, 
hát még ott játszani! Ahhoz, 
hogy egyáltalán nevezni 
lehessen, nem a főtáblára, 
hanem a 128-as kvalifikációra, 
ahhoz az aktuális világrang-
listán nem árt belül lenni a 
200-on. Igen, jelen esetben a 
világ 141. legjobb női tenisze-
zőjének, Babos Tímeának és a 
165. Jani Réka Lucának több-
körös selejtezőt kellett játsza-
nia azért, hogy nevük ezt köve-
tően egy táblán szerepelhessen 
Serena Williams-szel és Petra 
Kvitovával. 

Timinek nem volt ismeret-
len a helyszín, hisz két évvel 
ezelőtt párosban döntőt 

játszott a Melbourne Parkban, 
igaz, akkor még a juniorok 
között, Jani Réka Luca pedig egy 
alkalommal már volt főtáblás 
Grand Slam-tornán, nevezete-
sen a US Openen, New Yorkban. 
Minden jól indult, január ele-
jén Timi egy kínai 50.000 dol-
láros versenyen döntőzött, Réka 
pedig a tasmániai Hobartból 
érkezett  Melbourne-be . 
Mindketten simán nyertek 
az első körben, Babos Timi 
kiemeltként egy grúz, míg Jani 
Réka egy török lányt búcsúz-
tatott. Mindkettőjüknek még 
két-két győzelmet kellett volna 
szerezni a főtáblához, sajnos 
ez egyiküknek sem sikerült, 
ugyanis Réka sérüléssel baj-
lódva viszonylag simán, míg 
Timi óriási küzdelemben, 
döntő szettben kapott ki a 
szerb–francia Irene Pavlovictól.

– Nem jó érzés döntő szettet 
8–6-ra veszíteni, a mérkőzés 
után nagyon szomorú voltam, 
de ezzel együtt életem egyik 
nagy álma valóra vált: mecs-
cset nyertem egy Slam-en! 
Legközelebb ennél is tovább 
megyek! – olvasható Timi 
bejegyzése egy közösségi olda-
lon. Így legyen!

állandóság és folytonosság

Két soproni 
teniszező 
Ausztráliában

A SMAFC–NYME NB I. B-ben 
szereplő férfi együttese, azok 
után, hogy bejutott a Hepp-
kupa Salgótarjánban rende-
zett négyes döntőjébe, ott az 
elődöntőben a Nagykanizsától, 
a bronzmérkőzésen pedig az 
Egertől kapott ki. Ami inkább 
fájó, az a Győr elleni hazai baj-
noki vereség. A női együttes job-
ban kezdte az évet.

Januárban ritkán szokott szár-
nyalni az egyetemi gárda, ekkor-
tájt a játékosok számára a kosara-
zás helyett a vizsgaidőszak kerül 
előtérbe. A Győr csapata ellen 
drámai csatában egyetlen pont-
tal, 69–68-ra elveszített össze-
csapás után a gárda visszaesett 
a 4. helyről a 7. pozícióba. 

A SMAFC–NYME volt az egyet-
len olyan egyesület, amelynél 
mind a férfi, mind pedig a női 
csapat bejutott a Hepp-kupa 
négyes döntőjébe. A lányok 
Szegeden, az elődöntőben 
elszenvedett vereség után a 
bronzmeccsen megverték a 
Fradi fiataljait, akiket a tavaly 
éppen Sopronban országos 
junior bajnokságot nyert csapat 
játékosai alkottak. Ezt követően 
– igaz, nem a szokványos módon 
– Palkovits Tamás együttese a 
Magyar Kupában bejutott a leg-
jobb 8 közé, a kisorsolt ellenfél, 
a MAFC nem jött el Sopronba 
lejátszani az összecsapást... A 
bajnokságban a 4. helyen áll a 
SMAFC–NYME  női együttese.

Felemás 
évkezdés

KarÁcSONyI a LEvEGőBEN
a SMaFc–NyME férfiegyüttese hazai pályán 
szenvedett fájó vereséget a Győrtől  
Fotó: NÉmEtH PÉtEr

SPOrTOLó EDZő
Demeter Zsoltnak ma már a jövő tehetségeinek 

felkutatása, képzése az elsődleges feladata

„Jobb életminőségre 
törekvő sport(os) 
embereket próbá-
lunk nevelni.”

Demeter Zsolt



2012. január 25.10 Tallózó

1992
Keszei Floridába indul
Vasárnap indul a floridai 
Bradentonba Keszei Krisztián, 
az SVSE–HungarHotels teni-
szezője, hogy egy meghívás-
nak eleget téve négy hónapot 
töltsön el a világ egyik leghíre-
sebb tenisziskolájában, a Nick 
Bollettieri-teniszakadémián. 
Soproni tenisz hír az is, hogy a 
Magyar Tenisz Szövetség közzé-
tette a korosztályos ranglistá-
kat, melyek szerint az ifjúsági-
aknál Steiner László a hatodik, 
Keszei pedig a hetedik helyen 
áll. A gyermek lányok rangso-
rában Méri Anita (Scarbantia 
SE) a második. (Soproni Hírlap)

1962
Szövőlányok a Soproni 
Pamutiparban
A Soproni Pamutipar vezetői 
tavaly tavasszal megkezdték 
a szövőtanulók toborzását. 
Akkoriban határozták el az 
új szövöde felépítését. A nyári 
tanfolyamon részt vett tanulók 
álltak a gépek előtt, műszaki 
tanfolyamot végzett műveze-
tők, segédművezetők irányítot-
ták a termelést. A szövőterem 
azóta csaknem teljesen bené-
pesült, több mint hatszáz gép 
dolgozik. A húszéves Kurucz 
Borbála Szentgotthárd szom-
szédságából, Magyarlakról 
jelentkezett szövőtanulónak. 
A nővére is a pamutiparban 

dolgozik, ő hívta Sopronba. 
„Nem bántam meg, hogy eljöt-
tem, mondja, néhány hónap 
alatt megszoktam a szakmát. 
Kezdetben én is két gépen, 
hétfő óta pedig már nyolc szö-
vőgépen dolgozom.” Kiss Gyula 
művezető elégedetten és büsz-
keséggel beszél a lányokról, 
akiket az ő partijába osztot-
tak be. (Kisalföld)

Futópálya a rákóczin
A szurkolók számára kedves 
meglepetést jelent a Rákóczi-
sporttelep új színfoltja, a vörös 
salakos futópálya. Most még 
halmokban várja az elterí-
tést a salak, de május végére, 
június elejére atlétikai verseny 
megrendezését is tervezik. 
(Kisalföld)

1912 
Távirat a hercegprímásnak
Vaszary Kolos hercegprímást 
80-ik születésnapja alkalmá-
ból a soproni katholikus nép-
szövetség megbízásából Ullein 
József királyi tanácsos távirati-
lag üdvözölte. (Soproni Napló)

Egy kis statisztika
A soproni járás 16 anyakönyvi 
hivatalában az elmúlt évben 
összesen 3199 anyakönyvi ese-
tet jegyeztek be. Ebből 1730 
volt a születés, 394 a házas-
ság és 1075 a halálozási eset. 
Legtöbb bejegyzés a somfalvi 

(185+46+119) legkevesebb a 
harkai (23+9+20) anyakönyvi 
kerületben. Legkedvezőbb a 
születések száma a halálozá-
sokhoz arányítva a kaboldi 
(117–57), a hegykői (50–18) és 
az ágfalvi (101–47) kerületek-
ben, míg a legkedvezőtlenebb 
Kópházán, ahol 131 halálozásra 
136 születés esett. A születések-
hez képest a legtöbb házasság 
Sopronnyéken volt, ahol 129 
kisgyermek született, és az év 
során összesen 40 házasság köt-
tetett. Kópháza itt is az utolsó 
helyen szerepel, hisz mindösz-
sze 14 házasságkötés történt, 
és összesen 136 gyermek szüle-
tett. Érdekes megemlíteni, hogy 
Lépesfalva lakosainak száma 
850, és az elmúlt év júliusa óta 
egyetlen haláleset sem történt a 
faluban. (Soproni Napló)

a szenvedés sokszor 
önmagunk hibája
Hány embernek fáj a lába és 
nem tudja, hogy cipőjén valami 
nincsen rendben. Jó gumisarok 
és cipőcrém kell a cipőnek, és 
ha sámfán tartja, mindig for-
más marad. Lúdtalpasok pró-
bálják meg a Supinator betét-
tel, amihez feltétlen kezesség 
is jár. Használt cipőbe is alkal-
mazható. Minden cipőkellék 
nagy raktára Fleischer József 
bőrkereskedésében. Sopron, 
Széchenyi tér 20. (hirdetés a 
Soproni Naplóban)

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Képrejtvény 
A Cédrus Art Klub támogatásával

a két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három ponton 
különböznek egymástól. azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést február 
1-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, 
ajándékot sorsolunk ki. a január 18-i nyertesünk nevét következő számunkban olvashatják.
FotógrAFiKA: PLuzsiK tAmÁs (A soProNi mÚzEum FotóANyAgÁBóL)

Borajánló: Lukács Szabolcs

hónap borásza a 
Soproni Téma értékelése 
szerint – mint erről az előző 

számunkban olvashattak – Ákos 
István. az ő kékfrankosa lett 
ugyanis Sopron 2012-es bora. 
a következő három hétben egy-egy kiváló nedűjét Lukács 
Szabolcs, az ismert soproni sommelier ajánlja olvasóinknak.

Soproni Kékfrankos 2008  
ákos istván
Közepesen intenzív rubin színű bor, mely illatában a klasszikus 
piros bogyós gyümölcsök jegyei mellett a fahordós érlelés nem 
tolakodó, de határozott édes fűszerességét mutatja. Kóstolva 
egy lendületes, jó ivású, szép gyümölcsös borral találkozhatunk, 
hiszen savai fiatalosak, tanninjai visszafogottak. utóízben is 
tartalmas, elegáns lecsengésű. Amennyiben ételt választanánk 
hozzá, a nem túl zsíros húsokat keressük (főleg sertés, vadszár-
nyas), a konyhatechnológiánál pedig vegyük figyelembe a „fa” 
jelenlétét!

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas 
fidelissima”, a leghűségesebb város 
címet, a cím mellett pedig hűséges 
soproni polgáraira is büszke lehet. 
Sorukból a Soproni Téma a héten 
Hegedüs István Venesz-díjas mes-
terszakácsot kérdezi arról, neki mit 
jelent a soproniság érzése.

– Bár nem Sopronban szület-
tem,  kisgyermekként sokat 
jártam itt szüleimmel. 
Sopron nekem egyfajta 
gyermekszerelem. Éppen 
ezért nem véletlen, hogy 
az általános iskola után itt 
akartam továbbtanulni. 
Fontos szerepet játszott 
ebben az is, hogy a ven-
déglátásban szerettem 
volna dolgozni, ilyen 
típusú iskola pedig akkor 
mindössze kettő volt az 
országban, az egyik a 
soproni vendéglátóipari 
szak közép iskola. Kollé-
gistaként ismertem 
meg igazán ezt a csodála-
tos várost. Szinte minden 
rendezvényen részt vet-
tünk, őszintén bevallva 
sokszor nem is annyira 
a kulturális éhségtől 
vezérelve, hanem, 
hogy addig se a kollé-
giumi szilenciumon 

üljünk. Imádtam és 
ma is imádom 

a falusi életet, 
hisz sok min-
denre megta-
nított, de élni 
már csak itt, 
S o p r o n b a n 
t u d o k . 
Szüleim fod-

rászok voltak, 
és talán szeret-

ték volna, ha foly-
tatom mester-

ségüket.  
 

Az okát magam sem tudom 
pontosan, de engem csak a 
főzés érdekelt. Talán mindez 
nagyanyámnak köszönhető, 
aki otthon a konyhát vezette. 
Csodáltam őt, mindent házilag 
készített, amit az udvar és a kert 
adott. Mai rohanó, konyhakész-
mélyhűtött világunkban sok-
szor elgondolkozom: jól van ez 
így, nem kellene visszahozni, 
legalább néha-néha a nagyma-
mák világát?

– Soproninak lenni a szakács-
szakmában is rangot jelent. 
Elsősorban azért, mert voltak 
olyan elődeink, akiknek nyo-
mába lépni ma is dicsőség. 
Több nevet is felsorolhatnék, 
de Vránich István nevét feltét-
len, hisz ő tanárként, igazga-
tóként és kollégaként lényegé-
ben végigkíséri eddigi életuta-
mat. Büszke vagyok rá, hogy a 
szakmaiságot és a sopronisá-
got egyaránt tőle tanultam. A 
Soproni Szakácsklubbal szá-

mos nemzetközi szakács-
versenyen veszünk részt, 

és mindig fontos szem-
pont,  hogy a 
modern gaszt-
ronómia elemei 
közé a hagyo-
mányos  sop-
roni, poncichter 
konyhát, a bab-
stercet és a babos 
p o g á c s á t  i s 
becsempésszük.

Mit jelent soproninak lenni?
Aki válaszol: Hegedüs István

éLETraJZ szülei második gyermekeként 1958-ban született mihályiban. részt vett több rangos szakácsversenyen, tagja volt a sza-
kácsolimpián sikerrel szerepelt magyar nemzeti csapatnak. A Danubius Hotels szakképző iskola szakoktatója, mesterszakács – ott-
hon is gyakran főz, aminek felesége mellett Bécsben végzett jogász lánya és egyetemista fia örül a legjobban. szakmai kitüntetései 
mellett rendkívül büszke a város önkormányzatától kapott sopronért Emlékéremre is.

HEGEDüS ISTvÁN:
„élni már csak itt, Sopronban tudok”
Fotó:  PLuzsiK tAmÁs

A Szélmalom Étterem támogatásával

RöVidEN
Tisztújítás a városszépítőknél

Az 1869-ben alakult soproni városszépítő Egyesület február 
9-én tartja éves tisztújító közgyűlését, ahol a tagság meg-
hallgatja az elnökség beszámolóját, majd megválasztja az 
új elnökség tagjait, akik négy évig irányíthatják majd az 
egyesületet. A tagsághoz levélben eljuttatott éves beszá-
moló szerteágazó, gazdag, eredményes munkát – részvétel 
önkormányzati döntések előkészítésében, megemlékezések 
sora érdemes elődökről, intézményekről, kirándulásvezetések 
– foglal össze, számos szervezettel való együttműködésben. 
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Boros Anikó 

Mi történt? Mi ez a csörömpö-
lés? Szeretnék kibújni a taka-
róm alól, felkelni az ágyból, 
de nem tudok, minden moz-
dulat hasítja a bőrömet. Ez 
a rengeteg üveg, ami szinte 
ellep minket! Őrült riadalom-
mal ébredtünk álmunkból, az 
ágyunk fölötti ablak betört, ránk 
zúdult, az ágyunkra, ahol hár-
man kuporodtunk össze, mert 
ott legalább nem fáztunk a ret-
tenetesen hideg, fűtetlen szo-
bában. Hallom magam mel-
lett nővérem fájdalmas siko-
lyát… Az öcsém, aki még talán 
álmába kuporodott hozzám, 
most a rémülettől moccanni 
sem bír. A törött üvegen még 
látszanak a ráfagyott jégvi-
rágok – elalvás előtt még cso-
dáltam szépségüket… Nagyon 

fázom! Fájdalmamat már elűzte 
a remegő félelem, ami teljesen 
hatalmába kerített, uralja a 
testem. Anyám őrjöng: ordítva 
tehetetlenkedik, fokozva ezt az 
őrült helyzetet.

Testvéreim testét is megszab-
dalták a szilánkok, szörnyű volt 
a látvány. Nővérem koromfe-
kete göndör haján fájdalmakat 
okozva csillogtak az üvegszilán-
kok. Hatéves öcsémet próbál-
tam a kábulatból fölrázni,  de a 
helyzet és a látvány annyira sok-
kolta, hogy csak  szuszogott és 
nyögött a fájdalomtól. Anyám 
sikítozva adta tudtunkra: már 
megint ez a részeg! Tőle félnünk 
kell nagyon – erre tanított. „Ez a 
részeg”  az  apám!  – soha nem 
ejthettem ki ezt a szót, és így 
nem is éreztem, mit jelenthet 
kimondani.  Többször is előfor-
dult már, hogy bújni, menekülni 

kellett tőle, egy olyan embertől, 
aki csak mint fogalom létezett  
számunkra, akinek soha nem 
néztem, nézhettem a szemébe. 
Nem ismertem az arcát, csak 
tudom, hogy van, 
és nagy félelem-
ben tart minket…

Gyorsan, egy-
másba kapasz-
kodva próbáltunk 
kifutni a házból, 
de a nagy sötét-
ség még fokozta 
rémületünket. Az 
út, amin botor-
káltunk, végtelennek tűnt. 
Elveszettnek éreztük magun-
kat. Mintha az éj végtelenjébe  
menekülnénk, de hiába, mert 
a sötétség állandóan körülvesz, 
mintha hatalmában tartana, és 
hozza magával csillapíthatatlan-
nak tűnő jeges félelmét.   

Anyám  volt, hogy több 
műszakban dolgozott, ilyen-
kor az estéket hárman – gör-
csösen minden neszre feszül-
ten  figyelve – igyekeztünk 
átvészelni, egymást nyugtatva, 
hogy semmi baj, most nincs 
semmi… Ha mégis legyőzött 
minket a riadalom, az asztal alá 
bújva, egymásba kapaszkodva 

próbáltuk túl-
élni  saját gyen-
geségeinket, a 
felnőttek hiány-
érzetét, átélni a 
helyzetet, amibe 
beleszülettünk – 
de semmit sem 
értve belőle. 

Anyám utasí-
tásait szigorúan 

be kellett tartani. Mire a kályha 
melegéből valamit érezni lehe-
tett, addig túl voltam a hideg 
vizes mosogatáson vagy az 
utca másik végéről a vízcipe-
lésen, bármennyire is süvített 
kint a fagyos szél, vagy esett 
az eső. Messze volt, tízévesen 

a második forduló után nem-
hogy a karodat nem érzed,  de 
a hátad is sajog a fájdalomtól.  

A „nem” szót soha sem volt 
szabad kiejteni.  Minden, amit 
anyánk mondott, az parancs-
nak minősült, és az ő szava ellen 
tenni elképzelhetetlen volt szá-
munkra. Szigorral és távolság-
tartással nevelt  bennünket, így 
éreztette velünk az elvárt aláza-
tot, amit meg is követelt. Nem 
panaszkodhattam: ha reggel 
vacogva kellett készülődnöm  az 
iskolába, ha befagyott a vödörbe 
a víz.  Nyomorúságunkat nagy-
ban tetőzte, hogy még az ára-
mot sem vezették be, mivel nem 
volt rá pénz, ezért az asztalt ket-
téosztva petróleumlámpával 
tanultunk. Lefekvéskor a ház 
előtti utcai lámpa bevilágított 
az ablakon, így adva nekünk pici 
fényét, oldva a merev sötétséget. 
Ezt kihasználva esténként egyet-
len dolog, amit vártunk, hogy 
elalvás előtt mesét olvassunk. 
Egyetlen mesekönyvünk volt, 
már a borítója is leszakadt, de 

kedves értéknek számított, mert 
ilyenkor érezhettük magunkat 
igazán gyereknek. Minden este 
olvastuk, újra meg újra, addig, 
míg láttunk a fénynél, mert 
segített elvarázsolni a gondola-
tainkat, ébren álmodozhattunk  
–  ez segített  túlélni a valóságot.  
A valóságot, amiben nem volt 
öröm! Sem boldogság! A nél-
külözést elviseled, megszokod, 
főleg, ha nincs viszonyítási ala-
pod, szinte természetessé válik. 
De ha nem érzed, hogy fontos 
vagy, ha nem érzed, hogy szeret-
nek – rideggé tesz, és nem isme-
red  fel a boldogságot. Anyánk 
minden nap tudomásunkra 
adta, hogy neki nagyon nehéz az 
élete, hiszen egyedül nevel min-
ket. Ő miért nem lehet boldog, 
mint más? – hallottuk nagyon 
sokszor. Sajnos, mi is megérez-
tük élete terhét, amit cipelnie 
kellett. Ahogy telt az idő, egyre 
jobban kezdtük észrevenni és 
érezni a távolságot, ami közénk 
nőtt, így még jobban nehezítve 
szerencsétlen életünket.

Gyötrelem (2) 

A passzív 
dohányzás 
halála
2012. január elseje után végre 
nem azt írom, hogy „a pasz-
szív dohányos halála”. Persze 
nekünk, nem dohányosoknak 
(és a leszokó, remélem, sok-
sok dohányosnak) a hatás 
furcsa lesz. Idővel keveseb-
ben fogunk megbetegedni, 
és később fogunk meghalni. 
Orvosi szavakkal csökken a 
morbiditás és a mortalitás. 
Mi ebben a furcsa? Persze 
semmi. Csak ezt személy sze-
rint nem is fogjuk észrevenni! 
Eddig is csak azt vettük észre, 
ha történt valami. Kit érdekel, 
ha „nem történik semmi”. 

Nem kongatnak kis haran-
got 8 év múlva, ha elkerül a 

szívinfarktus, szélütés, tüdő-
rák, hólyagrák, gyomorrák, 
gégerák…,  csak… elkerül. 

Szóval nem lesz látványos, 
csak éppen jobban életben 
maradhatunk. 

És kérem, ne nyusziskodjon, 
ha mégis az orra alá füstölnek! 
Bár szerintem nem fognak. 
Szóljunk, ha mégis! Szóljunk, 
mert már törvény adta jogunk 
(is) a dohányfüstmentesség, 
azaz az egészségesebb élet. 
Köszönjük. 

igaz barátja: Az Érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
Nándor, Sopronért

„De ha nem érzed, 
hogy fontos vagy, ha 
nem érzed, hogy sze-
retnek – rideggé tesz, 
és nem ismered fel a 
boldogságot.”

Boros anikó

Sopron Megyei Jogú VároS 
ÖnkorMányzata

elidegenítésre meghirdeti  
az alábbi ingatlant:

A részletekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken: 
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 
99/515–404-es telefonszámon, illetve a fekete.judit@sopron-ph.hu 
e-mail címen.

Az ingatlan megtekinthető: előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2012. január 31., 13.00 óra
Induló ár: 302.000 Ft
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1. 
Városgazdálkodási Osztály)

Sopron–Görbehalom,  
9873/A/5 hrsz. alatti,
15 m2-es garázs 

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu önkormányzati 
aloldalán olvasható.

Mesél a múlt…
Szerkesztőségünk az elmúlt évtizedek soproni történései-
ből olyan családi, várostörténeti és más érdekes fotókat vár, 
amelyekhez egy-egy személyes vagy az elődöktől fennma-
radt történet is kapcsolódik, és amelyet szívesen megoszta-
nának olvasóinkkal. címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu 
Telefonon (06/30/9723–640) Pluzsik Tamás munkatársunk 
várja jelentkezésüket. 

Grobits Zsuzsanna

Dr. Nagy Attila közép-
iskolásként kezdett 
fotózni, a közelmúlt-
ban pedig Ankarában, 
Törökországban tar-
tott önálló kiállítást. 
Munkássága remek 
példa arra, hogy szor-
galommal és kitar-
tással milyen távla-
tok nyílhatnak meg az 
emberek előtt.

Dr. Nagy Attila fotóművész 
több éve az ország legrégibb 
fotóegyesületének, a Soproni 
Fotóklubnak a titkára. Aktívan 
részt vesz az egyesület tevé-
kenységében, rendszeresen kiál-
lít nemzetközi fotópályázato-
kon, szervez tárlatokat, ápolja 
a klub külföldi kapcsolatait. 
Elsősorban az emberábrázolás 
áll közel hozzá, így témái az akt-, 
portré-, modellképek, de életké-
pek, elkapott pillanatok is szere-
pelnek fotói között.

K ö z é p i s ko l á s  d i á k k é nt 
ismerkedett meg a fotózással. 
Prunner László és Fodor Ferenc, 
a Soproni Fotóklub oszlopos 
tagjai meglátták a tehetségét, 
és felkarolták az ifjú művészt.

– Kezdetben magyarországi 
fotópályázatokon vettem részt, 

majd az ezeken elért sikerek után 
munkáimat elküldtem külföldi 
pályázatokra is, ahol szintén 
komoly sikereket értem el – nyi-
latkozta a művész. A Nemzetközi 
Fotóművészeti Szövetség fotó-
művész-diplomával is elismerte 
a tehetségét.  Dr. Nagy Attila 
rendszeresen szervez kiállításo-
kat Magyarországon és külföl-
dön is, valamint gyakran kérik 
fel zsűrizésre is. 

– A képek értékelésénél első-
sorban azt tartom fontosnak, 
hogy egy fotónak legyen mon-
danivalója. Ne csak vaktában 
készített képek sorozatáról 
legyen szó, sokkal inkább meg-
tervezett, megkomponált alko-
tásokról. Nem lebecsülendő az 
elkészített fénykép minősége 
sem, de egy mondanivaló nél-
küli kép semmit sem ér, bármi-
lyen profi technikával készült 
is – hangsúlyozza dr. Nagy 
Attila. A zsűrizésnek köszönhe-
tően jutott el Ankarába is. Az 
ottani fotóklubbal szoros kap-
csolatot ápol, hiszen nemrégi-
ben munkáit Törökországban 
is kiállította, valamint az anka-
rai fotóegyesület alkotásai 
is megtekinthetőek voltak a 
Liszt-központban.

Dr. Nagy Attilának az ankarai 
tárlatán kívül volt egyéni kiállí-
tása Magyarország mellett már 
Ausztriában is. Sikerei elisme-
réseként a meghívásos alapon 
működő Osztrák Fotóművészeti 

Társaság (ÖGPH) az idei évben 
felvette a tagjai közé.

– Rengeteg ifjú tehetség él a 
környezetemben. Fontosnak 
tartom, hogy tapasztalatomat 
átadjam az érdeklődő fiatalok-
nak, akik hatalmas lelkesedés-
sel fotóznak. Jelenleg is tartok 
fényképezéssel kapcsolatos tan-
folyamot, ahol az érdeklődők 

elsajátíthatják a legalapvetőbb 
kulisszatitkokat, illetve közösen 
értékeljük az elkészült munká-
kat – mondta a fotóművész.  
– A további célok? Ápolni a már 
meglévő kapcsolatokat, és új 
ismeretségeket kötni. Hiszen 
a fotózás életforma, a barátsá-
gok kialakításának rendkívüli 
lehetősége.

Dr. Horváth Zoltán több mint három évtizedig irányí-
totta a Soproni Levéltár munkáját. Helytörténeti kuta-
tásaival, tudományos tevékenységével és számtalan 

publikációjával máig meghatározó szerepet játszik a város 
kulturális életében. 
Licista diákként került városunkba 1943-ban, majd az 
érettségi után történésznek tanult az ELTE bölcsészkarán. 
Frissdiplomásként 1956-ban tért vissza Sopronba, majd 1961-
től a levéltár igazgatójává nevezték ki. Komoly szerepet vállalt 
a levéltár szakmai és tudományos munkájának szervezésében, 
technikai gyarapításában. Lelkes és kitartó tevékenységének 
következtében sokan megismerhették városunk történelmét, 
az idelátogató vendégeknek is igyekezett bemutatni Sopron 
páratlanul értékes gyűjteményeit. Különösen nagy igyekezettel 
fordult az ifjúság felé, hazaszeretetre, múltunk megbecsülésére 
tanította őket. Történeti kiállításokat, helytörténeti tárlatokat 
szervezett nagy sikerrel, melyek közül a „Sopron város törté-
nete” című állandó kiállítás ma is nyitva áll mindenki előtt.
Szívügyének tekintette a tudományos ismeretterjesztést. 
Kutatásainak eredményét rendszeresen publikálta, egyebek 
közt a soproni népszavazásról írt figyelemreméltó tanulmá-
nyokat. Javaslatának eredményeként fogadta el a város a 
rendszerváltás után Sopron régi-új címerét. 
az elmúlt évtizedekben számos könyve, tanulmánya és tudo-
mányos közleménye, valamint cikke jelent meg.  Nyugdíjasévei 
alatt is Sopron helytörténete foglalkoztatta. Még súlyos bete-
gen is a Sopron vagyonos polgárságáról szóló könyvének befe-
jezésén dolgozott. 
Dr. Horváth Zoltán életének nyolcvanegyedik évében távo-
zott közülünk.

Dr. Nagy Attila: Soproni fotóművész kiállítása Ankarában

Kisvárosból a messzi távolba in memoriam

Nagy attilához elsősorban az emberábrázolás áll közel, így témái 
főleg az akt-, portré- és modellképek
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Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ • Sopron, Liszt Ferenc u. 1. • telefon: (99) 517-517, 517-518 
nyitva: hétfő–péntek 9–17 h, szombat 9–12 h • valamint előadások előtt egy órával a helyszíneken 
email: jegyiroda@prokultura.hu • online jegyvásárlás: www.interticket.hu

február havi kulturális programajánló Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ www.prokultura.hu

13. HÉTFŐ  18.00

Pap Gábor művészettörténész előadás-sorozata 

A MAGYAR IRODALOM 
GYÖNGYSZEMEI CSILLAGMÍTOSZI 
FOGLALATBAN
A Vándor útja a Diadalszekértől 
a Szerelmesekig 7/5.  
Petőfi  Sándor: János vitéz és a Tarot

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKONAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

14. KEDD  18.00 

MUZSIKA+SZÓ
A SOPRONI LISZT FERENC SZIMFONIKUS 
ZENEKAR HANGVERSENYE
Corelli, Weber és Chopin műveiből
A műveket ismerteti és vezényel: 
Kocsis-Holper Zoltán
Szólistaként közreműködik 
Wagner Csaba és Szekendy Tamás

JEGYÁR 1800 FT, DIÁKOKNAK 900 FT

16. CSÜTÖRTÖK  19.00

FILHARMÓNIA 
HANGVERSENYBÉRLET
SAVARIA 
SZIMFONIKUS 
ZENEKAR
Közreműködik: 

Bazsinka Zsuzsanna-ének

Vezényel: Vásáry Tamás

R. Strauss-est
JEGYÁR: 2400 FT, DIÁKOKNAK: 1800 FT

20. HÉTFŐ  18.00

Szántai Lajos műveltségkutató előadás-sorozata

AZ ÁRPÁD-HÁZI 
KIRÁLYOK KÜLDETÉSE 
A VILÁGTÖRTÉNELEMBEN
Hadjárat égen és földön – II. András király 
keresztes hadjárata a Szent Földre 5/5.  

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

19. VASÁRNAP 

FARSANG FARKA
CSALÁDI NAP SOK MEGLEPETÉSSEL

11.00–12.00  A KOLOMPOS EGYÜTTES 
KONCERTJE: „Itt a farsang”

JEGYÁR: 800 FT 

15.00–18.00  FARSANGI JÁTSZÓDÉLUTÁN
Kézművességek (kiszebaba, 
Jégtörő Mátyás sípja, Vince-napi 
madarak, arcfestés, Mátyás 
csukája)
Bakugrás-Napugrás: játék a 
bennünk élő fénnyel és árnyékkal 
(Hajdú Ildikó műhelye)
Maskarák mesterfokon: 
kézművesség a Zöldlomb családdal
Télkergető játékok a KerekErdőben
Hempergő

15.00–15.30 és 15.45–16.15 
  Bóbita foglalkozás 3 év alatti 

gyerekeknek és szüleiknek 

16.30–17.30  Maszat-hegy: kézműves 
foglalkozás 3 év alatti 
gyerekeknek és szüleiknek.

Aki jelmezbe öltözik, jutalmat kap!
Jelmezbemutató 16.00 órakor

JEGYÁR A JÁTSZÓDÉLUTÁNRA 500 FT
CSALÁDI BELÉPŐ 4 FŐVEL 1000 FT, 6 FŐVEL 1.200 FT 
(3 ÉV ALATTI GYEREKEKNEK INGYENES).

A KOLOMPOS-KONCERTRE MEGVÁLTOTT JEGYEK
ÉRVÉNYESEK A JÁTSZÓDÉLUTÁN PROGRAMJAIRA IS!

23. CSÜTÖRTÖK  19.00

DUMASZÍNHÁZ
HADHÁZI LÁSZLÓ 
ÉS CSENKI ATTILA

JEGYÁR: 2.500 FT 

27. HÉTFŐ  19.00

FILHARMÓNIA HANGVERSENYBÉRLET
A MAGYAR RÁDIÓ 
SZIMFONIKUS ZENEKARA
Közreműködik:  Angelica Leánykar, 
karigazgató: Gráf Zsuzsa
Vezényel: Medveczky Ádám
Lajtha László, Debussy-est

JEGYÁR: 2400 FT, DIÁKOKNAK: 1800 FT

JEGYIRODA 

4. SZOMBAT  10.00–18.00
5. VASÁRNAP  10.00–18.00

CSODÁK PALOTÁJA
UTAZÓ KIÁLLÍTÁS 

A FIZIKA CSODÁLATOS 
VILÁGA!
A mintegy kéttucat 
logikai és ügyességi játék 
segítségével megérthetjük 
a fi zika csodálatos 
és meghökkentő 
törvényszerűségeit. 

JEGYÁR: GYERMEK, DIÁK 700 FT, FELNŐTT 900 FT

6. HÉTFŐ   18.00 

Szántai Lajos műveltségkutató előadás-sorozata

AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK 
KÜLDETÉSE A VILÁG-
TÖRTÉNELEMBEN
„Csillagok között fényességes csillag…”
Szent Lászlóval a királyi beavatás útjain 5/4. 

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

7. KEDD  18.00

VILÁGTÜKÖR SOROZAT
Csörgő Zoltán szimbólum- és 
hagyománykutató előadás-sorozata

SZIMBÓLUMOK KAPUI, 
ÜNNEPEK HÍDJAI...
A tél halála  8/4. 
Farsang: varázs és átalakulás. Gyertyaszentelő. 
Rönkhúzás, „dőrék” és „buduhálázás”, villőzés, 
kiszehajtás. Mormotanap, Valentin-nap.  

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

9. CSÜTÖRTÖK  10.00

„Meseszárnyon” 
báb- és meseszínházi 
sorozat óvodásoknak

NEKTÁR 
SZÍNHÁZ: 
KOLONTOS PALKÓ
ZENÉS- TÁNCOS MESEJÁTÉK 

JEGYÁR: 800 FT ÉS 600 FT JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

FEBRUÁR NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET

1. szerda 18.00 Vértestvérek VAS-VILLA’

2. csütörtök 18.00 Vértestvérek ORSOLYA

3. péntek 19.00 Vértestvérek CSATKAI

4. szombat 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

LÖSZL

5. vasárnap 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

MADÁCH

9. csütörtök 19.00 Sári Bíró MEDGYASZAY

11. szombat 19.00 Cigányprímás PREMIER

12. vasárnap 15.00
19.00 Cigányprímás JAKAB

NÁDASSY

16. csütörtök 19.00 A doktor úr RAJZ

17. péntek
19.00
19.00

A doktor úr
Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

JÁVOR

SZÉCHENYI

19. vasárnap 19.00 A doktor úr JÁSZAI

23. csütörtök 19.00 Vértestvérek PALOTAY

24. péntek 19.00 Cigányprímás DÉRYNÉ

25. szombat 19.00 Cigányprímás LACKNER

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

Balázs Fecó tartalmas 
éven van túl: Csak az 
évek múltak el cím-
mel elkészült egy 
album és egy könyv is 
róla. Teltházas koncer-
tet adott, zenésztár-
saival pedig új dallal 
jelentkezett.

– Hatvanadik születésna-
pomra Demjén Ferenc meg-
írta a Nekünk nyílt a végtelen 
című dalt, amelynek elkészí-
téséhez csatlakozott Charlie, 
Somló Tamás és Menyhárt 
János – mesélte Balázs Fecó.  
– Mindannyian túl vannak ezen 
a bűvös hatvanon, és megkér-
tem, hogy mondják el vélemé-
nyüket egy dal keretében, mit 
érezhet ilyenkor az ember. Az 
elmúlt években, évtizedekben az 
anyagiasság mindenre rányomja 
a bélyegét erkölcsileg és moráli-
san egyaránt. Eközben keressük 
a múltat, mi és a közönség is. 

Balázs Fecó szerint nehéz 
a mai előadóknak, mint 
mondja, saját fiatalsá-
guk sokkal tisztább kor 
volt. – Ma már receptre 
történik a zene, lásd a 
tehetségkutatókat, és 
az a lényeg, hogy minél 
többen betelefonálja-
nak, minél nagyobb 
bevételeket generálva. 
Az nyer, aki csinosabb, 

és nem biztos, hogy az érték 
tükröződik benne. Szerintem 
az a legfontosabb, hogy min-
den előadónak az életét kell fel-
tennie a zenére, és akkor élete 
végéig ezen a pályán marad. 
Hinni kell nagyon valamiben. És 
pont azért sajnálnom őket, mert 
idejük is alig van bizonyítani. 
Még „ki sem hűl-
tek”, már jön 
az újabb 
m e g -
méret-
t e t é s . 
A k i n e k 
van saját 
affinitása, 
nincs ideje, 
hogy meg-
m u t a s s a 

magát, mert kegyetlenül fel-
gyorsult a világ. Aki igazán 
tehetséges, megmarad ennek 
ellenére. 

A 60 év okot ad a számve-
tésre Balázs Fecó életében is, 
vallja, csak a jó dolgok a mér-
földkövek. – Az első meghatá-
rozó élményem az volt, amikor 
1967-ben az amatőr zeneka-

rommal összetalálkoztam a 
Neotonnal, és Pásztor Laci 

kérte, hogy szálljak be hoz-
zájuk. Az élet igazolt, szak-
mailag megtaláltam saját 
magam, a kifejezésmódo-

mat ebben a műfajban. 45 
éve elviseli a közönség ezt 

a társas játékot. 

Balázs Fecó sajnálja a fiatalokat, mert nincs idejük bizonyítani 

Csak az évek 
múltak el

Soproni 
koncertre 
készül ákos?
Kovács Ákos arénakoncert 2011 című kiadványa az egyik legsikere-
sebb cD–DvD volt tavaly, és elérte a platinafokozatot. Ákos azonban 
nem akar tovább ülni a sikerein, tartogat újdonságokat az idei évre is. 
várhatóan 2012-ben egy új, elektronikus Ákos-album lát napvilágot. 
az előadóművész úgy tervezi, hogy áprilisban egy maxival jelentke-
zik, majd koncerteket ad a nyári fesztiválokon. Jó hír a soproniaknak, 
hogy az első buli talán épp a vOLT-fesztivál lesz. (Fotó: Magneoton)

HaTvaNaSOK KÖZÖTT
„Minden előadónak az életét  

kell feltennie a zenére”
Fotó: soNy musiC

Adri 
meghódítaná 
a világot

lig két éve tűnt fel, de már 
nem elég Magyarország, 
az egész világ kell neki! 

az ifjú tehetséges énekesnő, 
Nagy adri óriási tervekkel 
vágott neki 2012-nek. Igazi 
celebfelhajtás övezte Nagy 
adri legutóbbi klipje, az éjfél 
után bemutatóját. a dal angol 
nyelven is elkészült, így az 
énekesnő más országokban 
is szeretne népszerűségre 
szert tenni. 
– Úgy érzem, ez az első olyan 
klipem, ami valójában rólam 
szól. Ki tudtam nyílni, és 
más oldalamat is megmu-
tathattam. Nagyon jó, hogy 
különböző arcaimat láthat-
ják a nézők – mesélte lelke-
sen az énekesnő a Soproni 
Témának. Mivel a dal zene-
szerzője, Kelemen Huba Los 
angelesben él, a videót az 
Egyesült Államokban is bemu-
tatják. a kisfilmet közel 20 
órán át forgatták egy hat-
emeletes budapesti szórako-
zóhelyen. (Fotó: Magneoton)


