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káprázatos!

Babos Tímea (balra) a francia Kristina Mladenoviccsal megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság női
páros versenyét. Vegyes párosban pedig indiai partnerével a döntőig menetelt. FOTÓ: AUSTRALIANOPEN.COM

Vasútmodellek

Emlékezzünk!

4

Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a
holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Erről szól emlékező írásunk.

Látogatói csúcs a Liszt-központban:
háromezren nézték meg a kiállítást 10

9

Sopronért
dolgoznak
A fiatalokat is várja a tagjai közé a Soproni Városszépítő Egyesület. Az ország legelső városvédő,
-építő, -szépítő egyesülete jövőre lesz 150 éves
– a jubileumra pedig már
idén készülnek, hagyományos programjaikat
most is megrendezik.
Évi rendes közgyűlését február 8-án 16 órakor tartja a volt megyeháza dísztermében az
egyesület, ennek apropóján kértünk értékelést a szervezet
elnökétől.

3

Sokszínű
CocoTia

Enyhe télben
is szépül
a város
Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően a Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a város több pontján végzi el a
cserjenyesési és sövénynyírási munkálatokat.

6

Megjelent CocoTia debütáló nagylemeze.
Az egyre ismertebb magyar énekesnő egy
sokszínű albumot adott ki, rajta olyan
slágerekkel, mint például az Out of
Touch vagy a Speed of Light.
Rengeteg hit, kitartás, alázatos munka
és sok-sok tanulás kellett ahhoz, hogy
elkészüljön az énekesnő Color névre
keresztelt, zenei stílusok széles skáláján mozgó albuma.

12
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Panoráma
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Iskolák az alapoktól a felsőfokig

A teológiától Deák Ferencig
BERTHA ÁGNES

Sopron
iskolaváros: az
alapfoktól
a felsőoktatásig minden intézménytípus
széles palettán képviselteti magát. Sorozatunkban a város iskoláit mutatjuk be, történelmüket, jelenüket
és terveiket, valamint
a diákok azt is megosztják az olvasókkal,
miért is jó az adott
intézménybe járni.
A tágabb belváros patinás intézménye a 88 éves épületben otthonra talált Deák Téri Általános
Iskola, melyben 740 diák tanul
28 osztályban.
– Iskolánk jól megközelíthető, ez is közrejátszik abban,
hogy nemcsak a soproniak, de a
vidékiek körében is nagyon népszerű – hangsúlyozta Asbóth
Imre igazgató. – Az alsó tagozaton évfolyamonként két osztályban folyik integrált művészeti képzés, egy pedig matematika tehetséggondozó osztály. Ez
utóbbi felső tagozaton is folytatódik. Ötödiktől emelt óraszámban vehetnek részt diákjaink idegen nyelvi – angol vagy
német –, valamint informatika
oktatásban. A középiskolák

Célunk a jól működő tagozataink megtartása és
fejlesztése – hangsúlyozta Asbóth Imre igazgató
visszajelzései alapján jó alapokat adunk a diákoknak mind a
tagozatokon, mind a normál
tantervű osztályokban. Előnyként könyvelik el a szülők is,
hogy az alsóban minden osztálynak saját napközis csoportja

van, a 14 közösség kihasználtsága szinte százszázalékos. Felsőben két tanulószobás csoportunk működik.
Szép versenyeredményekkel
büszkélkedhet a Deák-iskola:
leginkább matematikából,

A mai általános iskola 1930-ban épült: a Pozsonyból elköltözött Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Kara talált itt otthonra. A II. világháború után a hittudományi kart felszámolták, tanárképzés kezdődött az épületben. 1957-től a volt
gyakorló iskola osztályaiból alakult meg az akkori nevén Sztálin Téri Általános Iskolal. A mai Király Jenő utcai lakótelep épülése–bővülése létszámnövekedéssel járt, ezért 1970-ben megnyílt az intézmény szomszédságában a Bors László Általános Iskola, mely önállóan tíz évig működött. 1980-ban a művelődési
osztály összevonta a két szomszédos iskolát: az alsó tagozat és
a napközi a Király Jenő utcai épületbe költözött, a felső tagozat
pedig az iskolavezetéssel együtt a Deák téri épületben kapott helyet. Az iskola 1990-től viseli a Deák Téri Általános Iskola nevet.

TájékozTaTó

a reklámhordozók utáni
építményadó bevezetéséről
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 35/2017.
(XII.28.) rendeletével módosította az építményadóról szóló 33/2010. (XII.28.)
önkormányzati rendeletét, és 2018. február 1-jétől kezdődő hatállyal
bevezette a reklámhordozók utáni építményadót. Adóköteles
az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett
reklámhordozó.
A reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve
túlnyomórészt a reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő
vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
Reklám a gazdasági reklám.
Nem minősül gazdasági reklámnak a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás
használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő
egyéb felirat és más grafikai megjelenítés, az üzlethelyiség portáljában
(kirakatában), a járművön elhelyezett gazdasági reklám, továbbá a
tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó
ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági
apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán
vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetés.
Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben
– két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. Az adó évi mértéke:
6 000 Ft/ m2.
Az adókötelezettség a reklámhordozóra vonatkozó hatósági engedély
kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését
követő év első napján keletkezik.
A 2018. évre vonatkozó adatbejelentést a reklámhordozó
tulajdonosának, mint az adó alanyának – a 2018. február 1-jei állapot
alapján – 2018. február 15-ig kell megtennie. Az adatbejelentési
nyomtatvány a város honlapjáról, www.sopron.hu letölthető (e-ügyintézés,
letölthető nyomtatványok, Közgazdasági Osztály), vagy személyesen átvehető
a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál.
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt a fenti határidőig a
Polgármesteri Hivatal adócsoportjához benyújtani szíveskedjen.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése van,
szívesen állunk rendelkezésére, telefonon 99/515–148; illetve személyesen
ügyfélfogadási napokon (hétfő: 13.30–17.00; szerda: 8.00–12.00 és 13.00–
16.00; péntek 8.00–12.00-ig).
Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző

idegen nyelvekből és informatikából érnek el országos eredményeket a diákok. Emellett az
egészségügyhöz köthető megmérettetéseken is sikerrel vesznek részt, csecsemőápolásban
és elsősegélynyújtásban is jeleskednek a Deák téri gyerekek.
Különböző sport- és művészeti
versenyeken is – például kosárlabda vagy legutóbb ultimate
frizbi rendezvényeken – több
alkalommal is az országos döntőkbe jutottak. Az iskolai rendezvények közül nyitott az óvodások és a környékbeli gyerekek
számára a Szent Mihály-napi
kavalkád és a gyermeknap is.
– A jövőben elsődlegesek
az infrastrukturális fejlesztések – tette hozzá Asbóth Imre
–: energetikai felújítás előtt

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata licittárgyalást
hirdet a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

HALWAX KINGA 6.B
Nagyon kedvesek a tanárok, figyelemmel fordulnak
felénk: most, a félév zárásakor is biztosítottak lehetőséget a javításra, például szorgalmi feladatokkal.
Szeretjük, ha kivetített vázlat alapján folynak az órák,
onnan könnyebb leírni. Érdekesek az iskolai programok is: a 7–8. osztályosoknak szervezik a halloweenpartit, 5–6. évfolyamnak
pedig a Mikulás-partit. Nagyon szeretjük a kirándulásokat, a sportnapokat és a
gyermeknapi rendezvényt.
állunk, még a tervezés időszakában, de biztosan lesz ablak-,
ajtócsere, fűtéskorszerűsítés,
valamint a lapostetőre napelemeket is szeretnénk tetetni.
A Soproni Tankerületi Központ
intézményeként az informatikai
és eszközfejlesztést biztosítja a
fenntartónk. Sikeresen veszünk
részt két osztállyal is a Határtalanul pályázataiban, a tanév végén
hetedikeseink Erdélybe utaznak.

2018. január 31.

Új ezerforintos
Folytatódik a Magyar Nemzeti Bank 2014 óta tartó
b a n k j e g yc s e r e p r o g r a mj a ,
amelynek következő lépéseként
2018. március 1-től kerülnek forgalomba az új 1000 forintos
bankjegyek. Fontos tudnivaló,
hogy a régi változatokkal október 31-ig fizethetünk.
Az MNB közleményében
figyelmezteti a parkoló-, menetjegy-, ital- és áruautomata-üzemeltető cégeket, hogy – akik
eddig még nem tették ezt meg
– a hátralévő egy hónapban
készítsék fel a berendezéseiket
az új ezresek elfogadására.

Fontos információ, hogy a
bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően még
három évig minden bank- és
postafiókban, húsz évig pedig
az MNB lakossági pénztárában
díjmentesen beválthatók – azonos címletű új – fizetőeszközre.
A régi 10 000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem
hozott döntést a jegybank, ezért
ennek a címletnek a régi és az
új változata továbbra is korlátozások nélkül használható a
készpénzforgalomban.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Valóban szüksége
van üdülési jogra?

Sopron, Rákosi út 30. I. em. 4. szám alatti
44 m2 alapterületű lakás és
Sopron, Rákosi út 30. I. em. 5. szám alatti
42 m2 alapterületű lakás
Az ingatlanok megtekinthetők: 2018. február 9. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2018. február 15. (csütörtök) 8.30
(együttes induló licitár: 13.855.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 6. fszt. 8. szám alatti
38 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. február 9. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2018. február 15. (csütörtök) 9.30
(induló licitár: 5.280.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 6. fszt. 1. szám alatti
40 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. február 9. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2018. február 15. (csütörtök) 10.30
(induló licitár: 5.120.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 6. fszt. 4. szám alatti
84 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2018. február 9. (péntek) 10.00
A licit időpontja: 2018. február 15. (csütörtök) 11.30
(induló licitár: 7.562.400 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet
az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve
a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.

Az üdülési jognak olyan magas éves költsége van,
amelyből hasonlóan jó nyaralást szervezhetünk –
idő- és helybeli kötöttség nélkül FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ha üdülési jogot
kínálnak nekünk
eladásra, jól fontoljuk
meg, valóban szükségünk van-e rá! Hos�szú éveken keresztül
fizethetjük a költségeit, és nagyon nehéz
tőle megszabadulni.
Termékbemutatókhoz hasonló
rendezvényeken próbálnak üdülési jogot rásózni gyanútlan
emberekre, olyanokra is, akiknek
egyáltalán nem állt szándékukban ilyen jogot venni. A jó kommunikációs készségű előadóknak gyakran olyanokat is sikerül
meggyőzni a jog előnyeiről, akik
eleve nem is akartak üdülésbe
befektetni, és később megbánják a hirtelen döntést. – Ezeken a
bemutatókon nem történik csalás, mert a szervezők nem rejtik
véka alá az értékesítési szándékukat, és miután megköttetett

a szerződés, az abban foglaltak
érvényesek – mondta el a Soproni Témának Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Érdemes
még a szerződés aláírása előtt
utánaszámolni a költségeknek, hiszen egy ilyen jog nem
abból áll, hogy egyszer kifizetik,
hanem elég magas éves költsége
van, amelyből esetleg hasonlóan
jó nyaralást szervezhetünk időés helybeli kötöttség nélkül.
Azt is fontos tudni, hogy a
jogot általában nehéz továbbértékesíteni, hiszen többnyire
nem képez jelentős értéket,
ugyanakkor a vásárlónak a fizetési kötelezettségeket is át kell
vállalnia a jövőre nézve.
Vigasz lehet annak, aki átverve érzi magát, hogy az üdülési
jog megvásárlására vonatkozó
szerződés megkötését követő 14
napon belül írásban elállhatunk
a szerződéstől. Tehát ha megkötöttük a szerződést, e határidőn
belül még mindig meggondolhatjuk magunkat.

2018. január 31.

Városi hírek
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Éltető sodrásban
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Dr. Józan Tibor: „Tennivaló mindig akad bőven!”

Sopronért dolgoznak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavalyi házasság hete egyik kedvelt eseménye
volt a villámcsődület FOTÓ: KUSLITS LEVENTE
MADARÁSZ RÉKA

Idén másodszor rendezik meg
városunkban a házasság hete
című programsorozatot február
3. és 18. között.
Az idei év jelmondata: „Éltető
sodrásban”. Sopron tavaly csatlakozott az országos kalandtúrához, és a két hét során nem kevesebb, mint 110 pár regisztrált.
– A tavalyi rendezvénysorozatot a soproni Schönstatt Mozgalom szervezte – meséli Nádudvari Rita családpedagógus,
aki férjével, Andrással és több
házaspárral közösen vállalta
a szervezői feladatokat annak
érdekében, hogy saját pozitív tapasztalataikat másoknak
is átadhassák. – Idén sikerült
bevonnunk a Magyar Házas
Hétvége nevű keresztény közösséget és az evangélikus egyházat is. A múlt évi nagy siker azt
bizonyította számunkra, hogy
sokaknak fontos a házasságuk, a kapcsolatuk ápolása, és
az, hogy minőségi idővel és az

együttlét örömével ajándékozzák meg egymást.
A szerelmi kalandtúra február 3-án táncházzal indul, és
18-án Bíró László családreferens
püspök szentmiséjével zárul.
Azoknak a pároknak, akik szívesen bekapcsolódnának, nincs
más dolguk, mint regisztrálni a
profamilia.hu honlapon vagy
a Facebookon, és kapnak egy
utazólevelet. A szerelmesek
bálját pedig február 9-én rendezik meg városunkban. Az
egyes programokon való részvételért matrica jár, a végén
pedig ajándékokat sorsolnak
ki azok között, akik legalább
három matricát összegyűjtöttek. A kezdeményezéshez idén
is több helyi vállalkozó csatlakozott, akik a matrica mellett ötletes kedvezményekkel
lepik meg a hozzájuk betérő
romantikázókat.
A házasság hete című rendezvénysorozatról bővebb információk a www.profamilia.hu
internetes oldalon olvashatók.

A fiatalokat is várja a
tagjai közé a Soproni
Városszépítő Egyesület. Az ország legelső
városvédő, -építő,
-szépítő egyesülete
jövőre lesz 150 éves
– a jubileumra pedig
már idén készülnek,
hagyományos programjaikat most is
megrendezik.
Február 8-án 16 órakor tartja
évi rendes közgyűlését a volt
megyeháza dísztermében a
Soproni Városszépítő Egyesület, ennek apropóján kértünk
értékelést a szervezet elnökétől.
– Sajnos tavaly kevesebben
lettünk, több tagtárstól végső
búcsút vettünk, így az idei év
egyik fontos feladata az utánpótlás generációk megszólítása
lesz – mondta dr. Józan Tibor.
– Elsősorban olyan fiatal felnőttekhez szeretnénk eljutni, akik
fontosnak tartják, hogy tegyenek a környezetük tisztán tartásáért, szépítéséért. Rengeteg
városszépítő él ebben a városban, mi azt szeretnénk, ha közülük minél többen az egyesület
tagjai lennének, így tudunk
ugyanis hatékonyan dolgozni.
Az egyesület elnökeként szavazati joggal részt veszek az önkormányzat városfejlesztési bizottságának munkájában, valamint

Báloztak az iparosok

Dr. Józan Tibor

Soproni Városszépítő Egyesület fontos eseménye a Winkler Oszkár-emléktábla
odaítélése, amelyet tavaly a Villa Anastazia felújításáért ítéltek oda
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

én vagyok a Városfejlesztési Kft.
felügyelőbizottságának elnöke,
így ezeken a fórumokon is
tudom képviselni a tagságunk
véleményét. Építési szakbizottságunk a város rendezési elképzeléseinek véleményezésével,
szakmai észrevételeivel segíti az
önkormányzat munkáját.
Tavaly számtalan esemény
szervezésében közreműködött
az egyesület, emléktáblát avattak Stassney professzor emlékére volt lakóházán, megemlékeztek Kitaibel Pál születésének
260. évfordulójáról, részt vettek
a Nemzeti Sírkert Bizottság soproni csoportjának munkájában,
sírok tisztításában. Több szervezettel közösen megszervezték

korábbi elnökük, a 2016-ban
elhunyt dr. Kubinszky Mihály
emlékére rendezett építészkonferenciát, megtartották a Szárhalmi-erdőben a hagyományos
tavaszi orchideatúrát.
– Minden évben kiemelt
esemény számunkra a kilátók
napja, amelyet idén is a TAEG-gel
közösen szerveztünk – folytatta
dr. Józan Tibor. – Természetesen
szeptemberben is megrendezzük ezt a programot, ahogy a
Winkler Oszkár-emléktáblát
is szeretnénk odaítélni, illetve
folytatódik részvételünkkel a
Virágos Sopron előadássorozat,
de változatlanul támogatjuk a
Soproni Szemle szerkesztőbizottságát is. Elégedettek soha

nem lehetünk, tennivaló mindig akad! Nagyon jó érzés, ha
például a Budapestről érkező
vendégek megdicsérik városunk
szépségét, tisztaságát, ugyanakkor a nyugati turistáknak még
feltűnik a kutyapiszok és az
eldobott szemét. Azt hiszem,
a szemléletformálásban fontos szerepük lesz a gyerekeknek, nekik már természetes
például a szelektív hulladékgyűjtés, és szüleiknek is felhívják a figyelmét erre. 2019-ben
lesz 150 éves az egyesületünk,
ami az első városvédő, -szépítő,
-építő szervezet volt hazánkban.
A jubileumra szeretnénk méltóképpen megemlékezni, ezt is
előkészítjük idén.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Méhnyakrák: ne legyen tabu!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A méhnyakrák szűrése szempontjából a legfontosabb
a rendszeres, évente
végzett nőgyógyá
szati, illetve citológiai
vizsgálat.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az elmúlt hétvégén a Pannonia
Hotel adott helyet az iparos
bálnak. Károlyi Gyula, a Sopron
és Vidéke Ipartestület elnöke
megnyitójában elmondta: öröm
látni a régi és új megjelenteket a
rendezvényen. Az elnök köszöntötte dr. Fodor Tamás polgármestert is, majd hozzátette, a
város és az ipartestület között
nagyon jó a kapcsolat. A 106.
alkalommal, hagyományosan

január utolsó szombatján megtartott bállal a Sopron és Vidéke
Ipartestület az Iparosokért alapítványt támogatja. Az alapítvány a bevételből segíti a rászoruló családokat, valamint hozzájárul a saját rendezvényeik
(Mikulás-nap, nyugdíjasok
köszöntése) megszervezéséhez.
Az esten a köztestület 2018as borát, az Iváncsics Pince
2015-ös Soproni Merlot-ját is

bemutatták, amely megnyerte
az iparos borversenyt. A megmérettetésen emellett további
öt bor is elérte az aranyérmes
minősítést, ezek: Iváncsics Zoltán, Soproni Cabernet Franc
2015., Dollmayer Pincészet,
Cabernet Sauvignon 2015.,
Dollmayer Pincészet, Cuvée
2015., Payrits Borászat, Soproni
Zweigelt 2015., Bónis–Reitter
Patrik, Cuvée 2015.

Előadás a forradalmakról
A Közélet keresztény szemmel előadássorozat következő vendége Hahner Péter lesz.
A pécsi egyetem tanszékvezetője a Forradalomról és más efféle emberi lomról címmel
tart előadást. Az időpont: február 8., csütörtök 18 óra, helyszín: Hotel Sopron.
Meddig ragaszkodunk még ahhoz, hogy
a forradalmak mindig egy fejlettebb

gazdasági–társadalmi rendszert készítenek elő? Meddig feledjük még, hogy az élelemtermelés kialakulása óta a legjelentősebb gazdasági–társadalmi átalakulás az
ipari forradalom volt, amelyre kizárólag békés belpolitikai viszonyok közepette kerülhetett sor? – ezekre a kérdésekre is választ
ad a szakértő.

Január 22. és 28. között tartották az európai méh
nyakr ák-megelőzési hetet.
A méhnyakrák megelőzésének
leghatékonyabb módja, ha a
rákmegelőző állapotokat vagy
a rák legkorábbi stádiumát idejében észreveszik és kezelik.
– A korai stádiumban felfedezett méhnyakrák túlélési aránya a kezelés után közel 100
százalékos! – mondta el a Soproni Témának dr. Nagy Bálint,
a Soproni Gyógyközpont szülészet–nőgyógyászati osztályvezető főorvosa. – Ehhez
azonban az szükséges, hogy
a szexuális élet megkezdése
után, de legkésőbb 20 éves kortól a nők eljárjanak szűrésre.
A vizsgálattal ugyanis nemcsak a már kialakult betegséget, de annak megelőző állapotait is figyeljük, így időben
tudunk cselekedni, ha elváltozást tapasztalunk.
A méhnyakrák korai felismerésének legfontosabb eszköze a citológiai vizsgálat (ezt
nevezi az amerikai irodalom

Pap-tesztnek, amely kifejlesztőjének, George Nicholas
Papanicolaounak a nevéből
adódik) és a méhnyak nagyítórendszerrel történő megtekintése (kolposzkópia). A vizsgálat során sejtmintát vesznek
a méhnyak felszínéről. A mintát mikroszkóppal vizsgálják,
amely fertőzések, gyulladás és
daganat kimutatására alkalmas.
A szűrések eredményeit
P1-től P5-ös szintig osztályozzák. Rákszűrés tekintetében
a P1-es és P2-es negatív eredményt jelent. P3 esetén kezelésre, majd kontrollra van
szükség, ugyanis beavatkozás nélkül daganat fejlődhet
ki az érintetteknél. A P4-es

és P5-ös eredmények rosszindulatú diagnózissal lehetnek egyenlők, emiatt szövettani vizsgálat szükséges, ami
igazolja az elváltozást, illetve
– a daganat kiterjedésétől
függően – műtét, utókezelés vár a páciensre. A Soproni
Gyógyközpontban a nőgyó
gyászati járóbeteg-rendelés
keretében 2016-ban 5333, 2017ben 4868 szűrés történt.
Panaszokat hosszú ideig
nem okoz, jelenléte sokáig
észrevétlen maradhat, ám
életveszélyes következményei lehetnek. A méhnyakrák
alattomos kór: a mellrák után
a nők második leggyakoribb,
halálozással járó betegsége.

A méhnyakrák esetében is fontos a megelőzés
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A haláltáborokra a tudomány nem találja a racionális választ EZ LESZ…

Emlékezzünk!

Február 1., csütörtök 20 óra,
Búgócsiga Akusztik Garden

Az építészet költészete
Február 2., péntek 16 óra, Liszt-központ
Sólyom Miklós MMA- és Európa-díjas építész grafikái február 16-ig 9–17 óra között láthatóak.

PROF. DR. SZITA SZABOLCS,

Auschwitz–Birkenau
felszabadításának
napja nemzetközi
gyászünnep. A január
27-i emléknapon
mindenkire emlékeztünk, akiket a háború
alatt, a fajgyűlölet,
megbélyegzés és
kirekesztés tombolása
idején elhurcoltak,
megkínoztak és
megöltek.
Sokszor, sokan leírták: milliók
tragédiájára, Auschwitzra, a
náci haláltáborokra a tudomány
nem talál racionális válaszokat.
A művészet eszközei sem képesek a történtek teljes kifejezésére. Mégis újra és újra neki kell
rugaszkodni, válaszokat keresni
és kifejezési eszközöket találni.
Igazi kihívás.
Európa-szerte időnként fellángol a vita az alapvető szabadságjogok maradéktalan
érvényesítéséről, ideértve az
úgynevezett náci beszéd szabadságát is. Jean Amery, osztrák születésű, Auschwitzot
túlélt filozófus szavai jutnak
eszünkbe: „Végignézhettük,
hogy a szó testté lett, a testté
vált szó pedig végül halomba
hányt hullákká. Újra játszanak
a tűzzel, amely oly sokakat juttatott a levegőbe”. De csupán
tényleg a régmúltról szólunk?
Megérteni, hogy az 1940-es
évek első felében mi történt
Európában és miért. Megértetni, hogy minden bajunk és
gondunk forrásvidékét ott kell

Trio Balkan Strings koncert

Blahalouisiana koncert
Február 2. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Nők, család, munka és
az egészség kapcsolata
Február 3., szombat 9 óra, Lenck-átjáró I. emelet,
Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat

Így kell járni...
Február 3. 10.30, február 4., vasárnap 10.30, Soproni
Petőfi Színház
Fellépnek a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI néptánccsoportjai, népzenészei, a Pendelyes táncegyüttes,
a Fajkusz Banda.

Dalriada koncert
Február 3. 19 óra, Hangár Music Garden

Kardos-Horváth János szerzői est
Február 3. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Az auschwitzi tábor főbejárata a hírhedt felirattal: „Arbeit macht frei”
keresni, ahol a hitlerizmus rászabadulhatott Európára. Ahol önző
érdekek miatt sérülni engedték
az ember méltóságát. Ahol a társadalom nem állja útját a rasszizmusnak, az antiszemitizmusnak, az etnikai és másfajta megkülönböztetés terjedésének, ott
gyűlölet és erőszak támad.
Mélységesen szomorú, hogy
a humanizmus eszméi számtalan véres összecsapás, háborúk
sorozata és tengernyi szenvedés után sem látszanak érvényesülni. Szégyen, hogy ma is
ártatlan embereket gyilkolnak.

Szégyen, hogy újra és újra a
népirtás bűnével kell szembenéznünk. A televízió naponta
szállítja a lázas szemű, felpuffadt hasú gyermekek, felnőttek
tömegének látványát. A mérhetetlen nyomor és tudatlanság is
forrásvidéke az erőszaknak.
A megdöbbentő napi események sorából felsejlik, kitűnik:
amíg a javakban dúskáló nemzetek nem tanúsítanak a jótékonykodáson túllépő tényleges
és hatékony felelősséget földrészek milliárdnyi szenvedőinek emberi létbe emeléséért,

EMLÉKNAP
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt
nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a
napon szabadult fel Auschwitz–Birkenau, a legnagyobb és
leghírhedtebb náci haláltábor.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között,
akik a helyes megfejtést február 7-ig beküldik a Soproni
Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtés
Január 17-i rejtvényünk megfejtése: Bánffy-szobor az Erzsébetkertben, szerencsés megfejtőnk:
Módli Jánosné, Sopron, IV. László
király u. 41. I/2. Az ajándék könyvet
a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Bánffy-szobor
az Erzsébet-kertben
Gróf losonci Bánffy Miklós (Kolozsvár, 1853. – Budapest, 1950.) író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező,
színpadi rendező, politikus, Magyarország egykori
külügyminisztere. 2013. december 14-én, a hűség
napján felavatott szobra – mely Párkányi Rab Péter
alkotása – az Erzsébet-kertben található. Bánffy
Miklósnak meghatározó szerepe volt abban, hogy
a velencei tárgyaláson sikerült kieszközölni az 1921.
évi soproni és Sopron környéki népszavazást, melynek következményeként városunk és környező nyolc
település Magyarország része maradhatott.
„A legnemesebb portrék egyike a kormányban gróf
Bánffy Miklósé, aki talán nem járta ki a diplomaták
iskoláját, de mindenesetre megtanult minden lehetőt
az élet iskolájában. Nemes művészlelke a politikából
sem csinált alantas játékot, és tökéletesen rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyekre
egy jó külügyminiszternek szüksége van” – írta róla
a korabeli sajtó az első Bethlen-kormány hivatalba
lépésekor.
Mint ahogy a szoboravatón is elhangzott: „Bánffy
Miklós szobrából, akárcsak egyéniségéből, sugárzik
a lelkek tántoríthatatlanságának ereje.”
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Földünk jövőjének megmentéséért – nem számíthat senki sem
igazi békére, sem nyugalomra.
Egy érző lelkű magyar író
gyűjtötte anekdotát idézem fel:
„A sötét éjszakába merülő kis
faluban egyetlen piciny mécses
világít egy kis suszterműhelyben. Az odatévedő vándor ajtót
nyit rá és megkérdi, miért égeti
a lángot? Uram, válaszolja az
öreg mester, amíg pillog a láng,
addig él a remény is.”.
Míg élünk, emlékeznünk kell.
Bennünk az emlékezés lángja,
míg vagyunk, égni fog! S ha ezt
tovább éltetik az utánunk következők, az emberiség reménye
is megmarad a szép és igaz élet
beteljesedésére.
Szerzőnk a Holokauszt Emlékközpont igazgatója

›

RÖVIDEN

Egymillióval több
tervezet készül
A tavalyi mintegy négymillióhoz képest is több
szja-bevallási tervezetet készít idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyilvántartásában szereplő adatok
alapján a mezőgazdasági őstermelőknek és az
áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek is
összeállítja a NAV a bevallási tervezetet. Esetükben a tervezet egy
„ajánlat”, amely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve
őstermelői bevételekkel,
költségekkel.
A NAV az adóbevallási
tervezet összeállításához
a kifizetők, munkáltatók
által benyújtott adatokat
használja fel. Az adóbevallási tervezet alapján
elkészített szja-bevallás benyújtási határideje
május 22. Ha nem egészítik ki, nem módosítják
az adóbevallási tervezetet, az nem válik május
22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá. Erre a kitöltő program külön figyelmezteti
is az adózókat.

Turbo Party
Február 3. 22 óra, Central Palace Sopron

Író–olvasó találkozó
Február 6., kedd 17 óra, városi könyvtár
A vendég Petrik Adrien építész, többek között az As�szony és háza, A hideg szóda élvezete, a Tudok és tudhatok repülni című könyvek szerzője lesz. Az íróval Füzi
Edit, a Soproni Képzőművészeti Társaság titkára beszélget.

Előítéleteink!
Február 7., szerda 18.30,
pedagógusok művelődési háza
Olyan a másik, ahogy látom? Jól látom, amit látok? Engem jól látnak? – Kadlecsik Zoltán előadása.

Latin party
Február 7. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Felújított kiállítóhely
A Scarbantia Társaság szervezésében, Sopron önkormányzata és a Sopron Régió
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. anyagi támogatásával
újították fel a Scarbantia Fóruma Múzeumi Kiállítóhelyet. A megújult létesítményt
hétfőn mutatták be a szakma képviselőinek. Ennek
keretében Göböri János,
a Scarbantia Fóruma régészeti kiállítás rendezője, az
1979-1988. évi fórum-ásatások vezetője számolt be

a soproni idegenvezetőknek az újdonságokról. Egyúttal az ásatás eredeti fotóit és felmérésrészleteit is
bemutatták.
A Szent György utca 2. számú saroképületben, a Tourinform iroda alatti térben
található a műemlékileg
helyreállított fórumrészlet,
az eredeti római kori térburkolattal, lovasszobor-talapzatokkal, a curia előcsarnokával és a fórumon előkerült
kőemlékekkel.

A LEGJOBB VIDÉKI JOGÁSZKÉPZÉS*
MINŐSÉG – INNOVÁCIÓ – JOGI KULTÚRA
A győri Széchenyi István Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara felvételt hirdet az alábbi szakokon:
jogász
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
igazságügyi igazgatási BA
jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés
Már diplomával rendelkezők számára kínált szakirányú továbbképzéseink:

jogi szakokleveles mérnök
jogi szakokleveles médiaszakember
jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember
Európai Uniós szakjogász
Nukleáris jogi szakjogász

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

FELVETELI.SZE.HU I DFK.SZE.HU I UNI.SZE.HU
FACEBOOK.COM/SZEDFK/ I DFK@SZE.HU
FELVETELI.SZE.HU I +36 96 613 610

* A Heti Válasz 2016. és 2017. évi egyetemi rangsora alapján.
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Az aszfaltozással együtt a KRESZ-táblákat is kicserélik

Útfelújítások tavasszal
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A Magyar
Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében
lévő soproni utak is
megújulnak. Új, megerősített burkolatot kapnak a Brennbergbányára, Harkára,
valamint Balfra vezető
szakaszok.
Sopron-szerte több helyen is
tájékoztató táblák kerültek ki
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából. Ezeken arról kaphat információt az arra járó,
hogy a városban több útszakaszon is felújítások várhatók.
– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén két jelentősebb
program keretén belül végeztet teljes körű rekonstrukciós
munkákat – mondta el lapunk
megkeresésére Pécsi Norbert
Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – Összességében
több mint százötvenöt milliárd
forint értékben újulhatnak meg
az utak országszerte. A beruházások érintik Győr–Moson–Sopron megyét is.
Mint megtudtuk, a tervek
szerint idén Sopronhoz kap-

Információs tábla a Győri úton
csolódóan négy szakaszt korszerűsítenek. A Sopron–Brennbergbánya bekötőút közel
500 méteres, a Sopron–Harka
összekötő út 4,39 kilométeres,
a Sopron–Balf összekötő út 6,18
kilométeres és a 84-es főút Balfi
út – Pozsonyi út közötti szakaszának 1,39 kilométeres része
újul meg. Mind a négy esetben
az erősen deformált pálya felületét felmarják. A meggyengült
helyeken pedig a teljes pályaszerkezetet kicserélik. Az így
előkészített szakaszra megerősített kopóréteget építe-

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

nek be. A felújításban érintett
szakaszokon tartós burkolatjeleket festenek fel, ezzel együtt
a KRESZ-táblákat is kicserélik.
Továbbá az út menti árkokat is
rendbe teszik. A kivitelkezéskor
félpályás korlátozás mellett
haladhat majd a forgalom.
A munkálatok ideje pedig a
munka mértékétől függően
1–4 hónap is lehet.
– Az autósok figyelmét
megye- és országszerte is felhívjuk a már kihelyezett táblákkal,
hogy hol találkozhatnak a közeljövőben útfelújításokkal – utalt

a bevezetőben említett táblák
kihelyezésének okaira Pécsi Norbert Sándor. – A munkálatok előkészítése jelenleg is zajlik, mivel
országosan mintegy ötszáz
helyszínről van szó, a kivitelezésekhez szükséges tervezéseket és kivitelezői közbeszerzési
eljárásokat folyamatosan, ütemezetten végzik. Az bizonyos,
hogy a téli időszakot követően
szeretnénk a munkaterületeket
országszerte átadni a kivitelezőknek, akik szintén ütemezetten tudják majd az egyes projekteket megvalósítani.

Főorvos és klubvezető elismerése
Sopronban a hűség
napján adják át a
város legrangosabb kitüntetéseit.
2017-ben a Dr. Király
Jenő-díjat dr. Sztancs
György, a Humanitásdíjat pedig dr. Koltai
Miklósné vette át.

jelentősen csökkent a várólistán szereplők száma, köszönhetően azoknak az új technikáknak,
melyet dr. Sztancs György vezetésével az osztályon alkalmaznak. A főorvos tervei között szerepel egy kézsebészeti és szeptikus osztály kialakítása is.

Tíz éve vezeti
a nyugdíjas klubot

Új osztályt
tervez a főorvos
Dr. Sztancs György 1986 óta a
soproni kórház orvosa. Valamennyi tanulmányát „cum
laude” minősítéssel végezte.
Előbb a sebészeti osztályon,
majd a 2000-es évek elejétől
az önálló traumatológiai osztályon dolgozik. 1996-tól a városi
kosárlabdacsapatoknál sportorvosi, 2007-től a többszörös bajnok női együttesnél csapatorvosi
feladatokat lát el. 2012-től osztályvezető főorvosként vezeti a
traumatológiát. Vezetése alatt

Dr. Sztancs György
FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

egy fiatal, ütőképes orvosi és
szakdolgozói team alakult az
osztályon. 2015-ben az osztály
Semmelweis-napi kitüntetésben részesült. Főorvosként nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy kollégái szakmailag fejlődjenek, és az
osztály a tudományos életben is
jelen legyen. A soproni traumatológián az elmúlt időszakban

Dr. Koltai Miklósné Ági immáron több mint tíz éve vezeti a 41
éves múltra visszatekintő Lövér
Nyugdíjas Klubot, amely önálló
civil szervezetként a város és a
Jereván-lakótelep életének aktív
részese. Irányítása alatt a klub
tagjai tervezhetően és aktívan
vesznek részt a közösségi életben. Évtizedes jegyzői tapasztalata, melynek során egy város,
valamint több hivatal működését kellett átlátnia és irányítania,
elegendő muníciót jelent ahhoz,
hogy ösztönözze a tagtársakat a
tevékeny élet és a felelősségérzet vállalására. Ismeretterjesztő

Határőr nyugdíjasok
közgyűlése

Dr. Koltai Miklósné Ági
előadásokat, kirándulásokat
szervez. Részt vesz az országos,
a nyugdíjasok életét befolyásoló döntések véleményezésében. A nyugdíjas klub tagjainak
alkotótáborokat és kiállításokat, fellépéseket szervez. Példamutató tevékenysége alapján érdemelte ki Sopron város
Humanitás-díját.

Megtartotta a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete a 2017. évről
szóló beszámoló közgyűlését a Soproni Egyetem éttermében. A vezetőség értékelte az elmúlt év eredményeit, valamint meghatározta az
idei főbb feladatokat. Az eseményen
részt vett Szabó Jenő, Sopron rendőrkapitánya is.
Az egyesület célja a tagság életének a szebbé és jobbá tétele mellett
a kegyeleti okokból való segítségnyújtás. A szervezet létszáma folyamatosan bővül a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, valamint a büntetés-végrehajtásban dolgozókkal
és családtagjaikkal.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Bálok szezonja
Horváth Ferenc jegyzete
Már javában tart a farsangi báli szezon, ez pedig azt (is) jelenti, hogy
lassan-lassan magunk mögött hagyjuk a telet. Persze lesznek még hideg napok, de már kevesebb van
vissza az idei télből, mint amennyit magunk mögött hagytunk. A tavaszvárást sokaknak megkönnyíti,
hogy nagy várakozással, nem titkolt izgalommal készülnek életük első báljára. Ma már persze mások a
szokások: a fiatalok egyedül, barátaikkal mennek iskolabálba, de voltak olyan idők, amikor a mamák kísérték kislányukat, s ár„A felnőtt báloknak
gus szemekkel követték
minden mozdulatukat:
is reneszánszuk van.
mit csinál éppen, kivel
Nem egyet közülük
beszélget, kivel táncol.
nem csupán a szóHazafelé menet perakozás kedvéért
dig – ha már volt udszerveznek. Ezeken
varlója szemük fényékiemelt szerep jut
nek – maguk előtt teaz adományozásnak.
relgették őket, hogy
A belépődíjakból vagy mindent lássanak, halla felajánlott tombojanak… Ennek ellenére
lák értékesítéséből
izgalmasak volt az isrászoruló közössége- kolabálok, hiszen itt eldőlhetett, hogy Marikáket, intézményeket
nak tetszik-e Pisti, vagy
segítenek.”
hogy Zolit már nem érdekli Katika. Voltak olyan híres és kedvelt, népszerű iskolabálok, ahová szinte lehetetlen volt meghívót szerezni. A lányos anyukák körében Sopron egyik legjobban várt bálja az erdészeti főiskola, később egyetem
bálja volt. Az eladósorba került lányok egész évben
erre készültek, az anyukák nagy lelkesedéssel keresgették (varratták) a ruhákat, hogy az ő gyermekük legyen a legszebb, a legcsinosabb. Mert a tét nem volt
kicsi. Egy jó „parti” reményében – „mérnök úr” kerül
a családba – sok mindenre képesek voltak. Aztán, ha
házasság lett egy ilyen kapcsolatból, akkor úgy érezték, megvalósult az álmuk, ők mindent megtettek lányukért. A vágyak azonban nem mindig teljesülnek…
Emlékszem Erzsikére, aki szülei tanácsa, könyörgése
ellenére sem a számára kijelölt erdész fiúhoz ment
hozzá, hanem „csak” egy vasutashoz. És milyen jól
tette, mert egész életükben boldogok voltak! Ma már
nincs ilyen nagy tétje a báloknak, de napjainkban is
fontos, hogy a lányok megmutathassák szépségüket, és hogy talán az első kapcsolatok szövődhetnek.
A felnőtt báloknak is reneszánszuk van. Nem egyet
közülük nem csupán a szórakozás kedvéért szerveznek. Ezeken kiemelt szerep jut az adományozásnak.
A belépődíjakból vagy a felajánlott tombolák értékesítéséből rászoruló közösségeket, intézményeket
segítenek. Ez gyönyörű hagyomány, méltó városunk
szellemiségéhez. A farsangi szezon hamvazószerdáig, az idén február 14-ig tart. Aztán kezdődik a böjti időszak, hogy felkészülhessünk az újjászületésre!
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Visszaszorítják a vadat a lakott és látogatott területekről

Vaddisznók a Lövérekben
Nagyvad-terelővadászatot tartottak a
múlt héten a parkerdő
területén a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
hivatásos vadászai,
hogy a lakott területekre bemerészkedett
vaddisznókat beljebb
szorítsák az erdőbe.

A városban több helyen – a
Deák téren, a Szent István parkban, a Király Jenő-lakótelepen,
a KRESZ-parkban és a Kodály
téren – folynak cserjenyesési
és sövénynyírási munkálatok.
Mint azt a Sopron Holding
Zrt.-nél megtudtuk, ezzel egy
időben összeszedik az avart,
valamint a kidobott hulladékot is. A legnagyobb feladatot
a Frankenburg úti aluljáró és
környezetének növényzetápolása jelentette. Ez több
napot is igénybe vett, ugyanis
túl azon, hogy nagy területről volt szó, a munkavégzést

kertekbe is bemerészkednek és
károkat okoznak.
Emellett többen jelezték,
hogy a városi kutyákhoz lassanként hozzászokott vaddisznók

összetűzésbe kerülnek a házi
kedvencekkel. A kutyák kiszagolják és felriasztják a sétautak
mellett akár néhány méterrel
elrejtőzött vadakat, de a bátrabb,

A VADDISZNÓ testhossza 90–200 centiméter hosszú, a
kanok tömege 50–190 kilogramm, a kocáké 45–160 kilogramm. Mindenevő: növényeket és állatokat is egyaránt fogyaszt. Kedveli a nedves talajú, lombos és elegyes erdőket,
ahol könnyen túrhat táplálék után, de fontos számára a nagy
őszi tölgy- és bükkmakktermés is. Az embertől fél, messze elkerüli. Ha azonban sarokba szorítják, megsérül, vagy ha malacait veszélyben érzi, veszélyt jelenthet állatra és emberre is.

Június 8. 19.30
Június 9. 15.00 és 19.30
Június 10. 15.00 és 19.30

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját
Cinderella – családi mesemusical

Június 15.

20.00

riChard Bona & Mandekan CuBano Group – koncert

Június 16.

20.00

a ritMus varázsa – koncert
tHUNder Duo, She-e Wu, Chris Deviney, Rolando Morales-Matos
Közreműködik a Sopron Balett

Június 17.

20.00

Június 24.
Július 1.

18.00
20.00

Július 6., 7.

Felmérik a gyümölcsösöket
Felmérik a magyar gyümölcsültetvények állapotát.
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai február 14. és
április 16. között keresik fel a
kifejezetten árutermeléssel
foglalkozó gyümölcstermelő
gazdálkodókat. A tájékoztató

szerint a korábbiakhoz képest több gyümölcsfaj került fel a listára, így az idén
az alma-, a kajszi-, a körte- és
az őszibarack- mellett már a
bodza-, a cseresznye-, a dió-,
a meggy- és a szilvaültetvényeket is számba veszik.

Sopron Megyei Jogú Város

nyári tánC viráGporBan
Maros Művészegyüttes, Sopron Táncegyüttes, Zalai Néptáncegyüttes

MEGHÍVó
LakoSSáGI FóRUMRa

Gioachino Rossini: a sevillai BorBély – vígopera
A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója

20.00
20.00

Giuseppe Verdi: FalstaFF – vígopera olasz nyelven Jiří Menzel rendezésében
Kassai Állami Opera

Július 19., 20., 21., 22., 26.,
27., 28., 29. 20.00

sinGsinGsinG – Masters Musical Show
Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs), Yannick Schlesser (Brüsszel),
Feke Pál, Vastag Tamás, Füredi Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely,
Papp Attila, Kiss Norbert

Augusztus 3.

20.00

Ray Cooeey-John Chapman: kölCsönlakás – vígjáték • Játékszín

Augusztus 4.

20.00

Marc Camoletti: hatan pizsaMáBan – vígjáték • Játékszín

Augusztus 10., 11., 12.
20.00

Kálmán Imre: a ChiCaGói herCeGnő
Jazzoperett magyar (08.10. és 08.11.) és német (08.12.) nyelven
Budapesti Operettszínház

Augusztus 17., 18., 19.
20.00

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját:
sissi – a királyné, a GróF és a CiGánylány
Közreműködnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Augusztus 24., 25., 26., 31.,
szeptember 1. 20.00

ifj. Johann Strauss: eine naCht in venediG (Egy éj Velencében)
Nagyoperett német nyelven • Soproni Petőfi Színház

Szeptember 7., 8., 9.

Kálmán Imre: die CsárdásFürstin (Csárdáskirálynő)
Nagyoperett német nyelven • Operettvilág Együttes és Soproni Petőfi Színház

Szeptember 15.

Lenyírták a sövényt a Sopron Holding Zrt. munkatársai
az Ibolya úti lakótelepen FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját:
naGyidai CiGányok

A Soproni Petőfi Színház bemutatja:
Csak roCk n’ roll - Feke pál live
Sztárvendégek: Szulák Andrea és Radics Gigi

Július 13., 14., 15.

támadó kedvű jószágok gyakran rosszul járnak: ha a vaddisznó nekik fordul, elbánik
velük. Az embertől azonban fél,
nem támad.
Az elmúlt két–három évben
nem tartottak a mostanihoz
hasonló terelővadászatot – tette
hozzá Bánáti László –, a korábbi
években azonban rendszeres
volt, hogy a lakott területekre
merészkedő vaddisznókat vis�szahajtották az erdő kevésbé
látogatott, az állatok számára
védettebb részeire.

Billy CoBhaM Band – koncert

20.00

20.00

20.00

a nagy gépjárműforgalom is
nehezítette.
A cserjék mélynyugalmi állapotban történő ifjító metszésén túl a növények beteg, száraz
részeit tőből levágják a holding
szakemberei. S közben a nem
oda való „idegen növényeket”
is eltávolítják. Városszerte az
enyhe téli időjárásnak köszönhetően kétfős csoportokban,
összesen nyolcan végzik el a
cserjékkel kapcsolatos teendőket. Sopronban a közterületeken
megtalálható például az aranyvessző, a madárbirs, a som, valamint a madárberkenye.

Az utóbbi időben a vaddisznók egyre közelebb húzódtak a Lövérek és
a Kutyahegy házaihoz, ezért múlt héten nagyvad-terelővadászatot tartottak
a Soproni Parkerdőben FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Fertőrákosi BarlanGszínház – 2018-as műsor

Június 22., 23.

Enyhe télben is
szépül a város
Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően a
Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási
Divíziója a város több pontján végzi el a cserjenyesési és sövénynyírási munkálatokat.

BERTHA ÁGNES

Négy vaddisznó és három őz
került terítékre múlt héten
a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. nagyvad-terelővadászatán, melynek során az egész
Soproni Parkerdőt lezárták a
látogatók előtt. Az eseményre
azért került sor, mert a vadak,
különösen a vaddisznók egyre
közelebb húzódtak a Lövérek és
a Kutyahegy házaihoz. A vadászok a hajtás során igyekeztek
beljebb, a Károly-magaslattól a
Muck irányába visszaszorítani
az állatokat.
– Rendszeresen kapunk bejelentéseket a környéken élőktől,
hogy vaddisznót láttak a Sörházdombon és környékén, a Lövér
körút menti erdőségekben, a
Kőfejtő úton, a Taródi-várnál
és a Kutyahegyen is – mondta
el Bánáti László, a TAEG parkerdei és kommunikációs igazgatója. – A házak melletti tisztásokat, réteket feltúrják, de
nem megfelelő kerítés esetén a

2018. január 31.

deMjén FerenC és Charlie – „Barlangzáró” koncert

Jegyiroda: 9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. / Tel.: 99 517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu • www.barlangszinhaz.hu
Nyitva: hétfő – péntek 9.00 – 17.00 / szombat: 9.00 – 12.00

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-a, valamint 43/A.§-ban
foglaltaknak megfelelően kidolgoztatta Sopron Megyei Jogú
Város Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi
rendeletének tervezetét.
A tervezetek megalkotása, elfogadása a nyilvánosság bevonásával történhet. Annak érdekében, hogy az eljárás során biztosítsuk a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő
bevonását, Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata

LakoSSáGI FóRUMoT
hívott össze a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet tervezetének megvitatására, melynek helyszíne
és időpontja:
Sopron Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala
(Fő tér 1.), díszterem
2018. február 12. (hétfő) 17 óra
A fórumon – melyre ezúton tisztelettel meghívjuk – számítunk
az Ön támogató részvételére is!
Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester

›

RÖVIDEN

Ennyi szemetet
termelünk
Egy magyar átlagosan
évente 379 kiló szemetet
termel, vagyis naponta
több mint egy kilónyit
– derül ki az Eurostat
összesítéséből. Ezzel
jócskán a 480 kilós EUátlag alatt van Magyarország, ráadásul a korábbi évekhez képest is
csökkent a megtermelt
szemétmennyiség.
2005-ben még 460 kiló
volt ez nálunk, az unióban pedig fél tonnánál is
több, átlagosan 515 kiló.
A legtöbb szemetet (777
kilót) a dánok termelik, a
legkevesebbet – mindössze 261 kilót – a románok. Magyarország jóval
a régiós államok fölött
„teljesít”. Az EU statisztikai hivatala összesítésében azonban megjegyzi: az egyes országokban
eltérő módon mérhetik
a hulladék mennyiségét, ez is magyarázhatja a nagy eltéréseket.
A gyűjtésnél és a szelektív válogatásnál is nagyok az eltérések. Ös�szességében az EU-ban
a háztartási hulladék 30
százalékát szelektálják, 17 százalékát pedig
komposztálják. A legmagasabb arányban
a németek hasznosítják újra a szemetet (66
százalék), a magyaroknál ez az arány megfelel az átlagnak.
(greenfo.hu)

2018. január 31.

Lendületben
PLUZSIK TAMÁS

Lendületben – ezt a
beszédes címet adták
a Koraesti hangversenybérlet szervezői
a Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar
február 7-i koncertjének, melyen a karmester a soproni születésű prof. dr. Rybach
László lesz.
– A világ számos pontján soksok hangversenyt dirigáltam
– mondta el Rybach László. – De
amikor szülővárosomból, Sopronból kapok felkérést, akkor
mindig elérzékenyülök, hisz
igaz, hogy több mint hatvan
évvel ezelőtt, de egykoron én
is tagja voltam a Horváth József
által dirigált soproni szimfonikus zenekarnak, sőt egy korai
művemet be is mutatta az
együttes. Az viszont nagy szívfájdalom számomra, hogy ma
már mutatóban sincs senki a
korosztályomból a zenekarban
– tette hozzá Rybach professzor.
Az egykori soproni bencés
diák geofizikus-hallgatóként
1956-ban részt vett az egyetemi
forradalmi bizottság munkájában, ezért távollétében elítélték.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Tanulmányait így a világ egyik
legjobb egyetemen, a zürichi
műszaki egyetemen fejezte be,
ahol aztán később professzor
is lett, és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának
választotta.
– A bencés gimnázium államosítását követően a Széchenyiben érettségiztem, majd a zeneakadémiára készültem, mégpedig zeneszerzés szakra. Ugyanis
Pongrácz Erzsébet, aki a zongoratanárnőm volt, néhány művemet megmutatta Weiner Leónak, aki állítólag tehetségesnek
tartott – emlékezett pályaválasztására Rybach László. – Özvegy
édesanyám azonban nem tudta
volna finanszírozni a budapesti
tanulmányokat, maradtam Sopronban, és geofizikus lettem,
amit nem bántam meg.
A Besançonban megrendezett nemzetközi karmesterverseny győztesének néhány évvel
ezelőtt pedig nagy álma is valóra
vált: az újévi koncerten a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekart dirigálta nagy sikerrel. – Februárban ismét hazamegyek. Igen, mindig így mondom:
hazamegyek vezényelni, melyre
nagyon készülök, úgy szakmailag, mint lelkileg. Az pedig külön
öröm számomra, hogy Kóczán
Péternek, a kiváló brácsaművésznek, az együttes szakmai vezetőjének köszönhetően
a koncertprogramban
Gounod, Offenbach,
Saint-Saëns művei mellett a befejező szám egy saját
szerzeményem lesz, melynek
azt a címet adtuk, hogy Szvinges lendülettel. Ezt a farsangi
hangulathoz illő zenét eredetileg 1988-ban egy férfikarra és
a Quintetto Inflagranti
zürichi fúvósötös számára írtam, nagy
öröm számomra,
hogy most a
szülővárosom
zenekara is
előadja.

Rybach László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A színházban elevenedett meg a város történelme

Vastaps a diákságnak
Zúgó vastapsot kapott
a soproni diákság a
magyar kultúra napi
különleges előadásért,
amely a város történelmének különböző
legendáiról, eseményeiről, hőseiről szólt
a Petőfi Színházban.
Pataki András, a teátrum igazgatója az est megnyitójában
kiemelte, a színház örömmel
adta át a színpadot a soproni
diákságnak, hogy együtt ünnepelhessék velük a magyar kultúra napját. Ezúttal a múltunkat a jövőnk mutatta be, és ez
is egy fontos üzenete, pillanata
volt az ünnepnek.
A fiatalok filmek és színpadi
játékok segítségével meséltek
a helyi boszorkányperekről, a
brennbergi szén felfedezéséről, a Pihenőkereszt és a Zöld kő
legendájáról, a Fehér Ló fogadóról, Kapisztrán János soproni prédikációjáról és arról is,
hogy Petőfi Sándor katonáskodása idején hogyan szökött ki
Liszt Ferenc koncertjére. A diákokat Major Zsolt színművész,

A Petőfi Színház örömmel adta át a színpadot a soproni diákságnak a magyar
kultúra napja alkalmából, felvételünkön a Szent Orsolya Gimnázium tanulói
FOTÓ: TORMA SÁNDOR

rendezőasszisztens segítette a
színházban.
A nagy sikerű előadás végén
az összes szereplő, alkotó, felkészítő tanár együtt hajolt meg a
nézőteret megtöltő és a teljesítményüket zúgó vastapssal jutalmazó közönség előtt.

Dr. Berényi János, a GYSEV
e l n ö k - v ez é r i g a z g a t ó j a a
Hotel Sopronban tájékoztatta
a sajtó képviselőit a soproni
vasútigazgatóságon végrehajtott személyi változásokról. Mint ismeretes, a vasút,
így a GYSEV is jelentős változások előtt áll, kezdte tájékoztatóját dr. Berényi János.
A személyszállítás mellett
egyre fontosabb lesz a „kereskedővasút” feltételeinek nemzetközi szintű megteremtése.
Mint ismeretes, eddig is ilyen
irányba fejlesztettük vasúttársaságunk infrastruktúráját. A változások tették szükségessé, hogy dr. Józan Tibor,
az eddigi kereskedelmi főosztályvezető lássa el a vasútigazgatói teendőket. Megyik
Ferenc, a korábbi igazgató
üzemigazgatóként folytatja
munkáját a részvénytársaságnál. (Kisalföld)

1968
Hirdetés
Két fiatal, kövér disznó eladó.
Érdeklődés: Sopron, Jégverem
utca 2., Pozsgai (Kisalföld)

Az Autóklub is készül
az ünnepi hetekre
Az Autóklub soproni irodája is
(Sopron, Ógabona tér 6.) felkészülten várja az autósidényt.
Az információs szolgálatnak
az ország minden részéből, sőt
nem egy esetben még külföldről is érkező túraprogram kérdésekre kell választ adnia, javaslatokat tennie. Egyebek mellett
az iroda munkatársai készítik
elő a Soproni Ünnepi Hetek
autós vendégeinek fogadását
is. (Autó-Motor)

Gyógyszálló
épül Sopronban
E hét szombatján az ország legszebb műemlékvárosának vezetői tájékoztatták az újságírókat
a fejlesztési elképzelésekről és
a nyári programról. A soproni

A soproni önkormányzat nevében Sass László, a kulturális és
oktatási bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta,
értékes és fontos eseménynek
lehettek tanúi azok, akik ellátogattak az előadásra. Hozzátette,
a fiatalok által készített filmek,

játékok rávilágítottak arra, hogy
milyen hihetetlenül gazdag a
város történelmi, kulturális öröksége, és ezt most egy izgalmas,
színes kaleidoszkópként láthatta
a közönség. Ezért is érezte méltónak az ünnep szellemiségéhez
ezt a rendezvényt.

Rendezvényhét a Handlerben
MADARÁSZ RÉKA

A képzőművészeti képzés tízéves jubileuma
alkalmából február 5–9-e között rendezvényhetet szerveznek a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájában.
– Az egész tanév arról szól,
hogy tízévesek lettünk – tudtuk meg Gondi Ritától, az iskola
művészeti munkaközösségének
vezetőjétől. – Szeptemberben
molinó került az iskola falára,
októberben kitűzőt készítettünk

tanulóinknak és a művészettel
szimpatizálóknak, azóta pedig
a rendezvényhét előkészítésével foglalkozunk.
A programsorozat hétfőn 15
órakor a Mester és tanítvány
című kiállítás megnyitójával

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Vezetőváltás
a GYSEV-en
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kulturális és építészeti kincsek
megőrzésére, felújítására egy
tavalyi kormányhatározat alapján részletes programot készítettek. A belváros rekonstrukciója
hosszú időt vesz igénybe, előreláthatólag 1972-ben fejeződik
be. A város gyógyüdülőhelyéül
a Lövéreket jelölték ki, ahol egy
400–500 személyes gyógyszálló
épül, elsősorban szakszervezeti
erőforrásból. Az európai hírű
szívszanatórium bővítése is programban szerepel. Június 28-án
felhangzik a hagyományos kürtszignál, jelezve a július 15-ig tartó
ünnepi hetek kezdetét. Sopron 17
jelentős zenei esemény színhelye lesz ebben az időszakban. Az
ünnepi eseménysorozatra százezer hazai és külföldi turistát várnak, és ennek megfelelően készülnek fel a vendéglátók. (Népszava)

1918
Tífusz Brennbergben
A brennbergi bánya munkásai
között veszedelmesen induló
tífuszjárvány ütött ki. Néhány

hét óta sporadikus betegedések fordultak elő, de az utóbbi
napokban oly mértékben lépett
fel, hogy komoly aggodalomra
ad okot. Eddig kilenc betegedésről történt hivatalos jelentés, de
nem lehetetlen, hogy a titkolódzó bányásznép körében több
rejtett betegedés is előfordult.
Haláleset eddig csak egy volt.
Egy hatgyermekes anyát ragadott el a tífusz. Steiner Miksa
dr. bányaorvos a baj terjedéséről
jelentést tett a városnak, ahonnét intézkedés történt, hogy a
helyszínen tartandó pontos vizsgálat alapján megállapítsák a
védekezés módjait. Nem lehetetlen, hogy inficiált víz okozza
a bajt. A betegség nem terjedt
ki az egész telepre. Schönberger
Gusztáv dr. főorvos személyesen is meggyőződik a helyszínen, hogy a védekezés módjait
megállapítsa, és egyúttal intézkedjék, hogy a széthurcolásnak
eleje vétessék. (Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

indul a Festőteremben. A tárlatot Soltra E. Tamás nyitja meg.
– A jelenlegi tanítványok alkotásai egy négyszakaszos pályázat eredményeképpen születtek meg – folytatta Gondi Rita.
– Önálló, nem iskolai munkáikban diákjaink – mentor tanárokkal egyeztetve – bontakoztathatták ki tehetségüket és
kreativitásukat.
A kiadvány néhány munkájának felhasználásával készült
installáció kedden 15 órától lesz
megtekinthető a Mária-szobor

előtti téren. A helyszínen Szőcs
Géza grafikusművész mond
megnyitó beszédet, és Mágel
Ágost önkormányzati képviselő
köszönti a megjelenteket.
A szervezők minél több laikust is várnak szerdán 14.30-kor
Bodóczky István festőművész,
egyetemi docens A művészet
hatása a személyiség fejlődésére című előadására. Ugyanitt rendezik meg csütörtökön a
művésznapot. Pénteken adják
át az iskola fejlődését jól reprezentáló Grafika 3 szaktantermet.
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Edzőmeccsekkel (is) készül a tavaszi szezonra a focicsapat

Formálódik az SVSE
PÁDER VILMOS

Napról
napra erősödik, formálódik az
SVSE NB II-es labdarúgócsapata. Szinte
minden posztra érkezett új játékos, illetve
lejátszották az első
edzőmérkőzéseket is.
Szabó Viktor csatár Ceglédről,
Kitl Krisztián középpályás Diósgyőrből igazolt Sopronba. Legjobban a védelem erősödött,
megérkezett Kunsági Roland, az
FTC, a Honvéd és az ETO FC Győr
korábbi kapusa, Varga Róbert
nagy NB I-es rutinnal rendelkező védő, valamint Czingráber
Máté, az SC Sopron saját nevelésű játékosa a Budapesti Vasastól, illetve a szintén SC Sopron
nevelésű Tóth Dávid, a Szombathelyi Haladásból.
Távozott Kulcsár Kornél,
illetve új egyesületet kereshet

A szezon második edzőmeccsét a Király SE ellen játszotta az SVSE. A soproniak
7–0-s győzelmet arattak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
magának Ágh Zoltán. A csapatnak két komoly sérültje is van, a
soproniak kedvence, a kapitány,
Sifter Tamás és a csupaszív játékos, Szabó László. Bekő Balázs
vezetőedző egy ideig nem számíthat egyikükre sem.
A hétvégén lejátszotta második előkészületi mérkőzését az

SVSE, és gólzáporos, 7–0-s győzelmet aratott a Vas megyei I.
osztályban szereplő Király SE
ellen. A gólokat Horvát Péter (4),
Kitl Krisztián (2) és Tóth Martin
(1) lőtte.
A vasutas fiúk harci kedve
egyre erőteljesebb, játékstílusuk újszerű, eredményesebb.

Bekő mester sikeres profi játékos pályafutásából hozott mentalitására egyre fogékonyabbak
játékosai. Szombaton az Ajka
együttese érkezik Sopronba, a
mérkőzés 11 órakor kezdődik a
városi stadionban, rossz idő esetén pedig az SVSE Lövér körúti
műfüves pályáján.

Belső gondokkal küzd a SFAC
„Földrengés” futott végig a SFAC megyei I. osztályú csapatának háza táján. Meglepetésként robbant a hír, miszerint a
klub elnöke, Gőbl Gábor felállította a felnőtt csapat kispadjáról Ágoston Zsolt vezetőedzőt, és helyére információink
szerint Urbán Flóriánt kívánja ültetni.
Az edzőcsere meglepő, időpontja pedig szokatlan a bajnokság félidejében, főleg úgy, hogy az edző irányítása alatt

a piros–fehér együttes két év alatt két osztályt lépett előre.
Jelenleg újoncként a megyei I. osztályú bajnokság negyedik helyén állnak. A felnőtt keret játékosai a hír hallatán kiálltak sikeredzőjük mellett, és a tizennyolc játékos jelezte:
nem kívánnak a jövőben az elnök irányítása alatt futballozni. Ágoston Zsolt és Nyikos Tivadar erőnléti edző, elnökségi
taggal együtt húsz főre emelkedett a leálló sportolók száma.

2018. január 31.

Fájó vereség
Hazai vereséggel folytatta szereplését a
Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. Sabáli
Balázs tanítványai
kevés pontot szereztek, így kikaptak a
Kecskemét együttesétől. Az SKC a héten
a Kaposvár és a Szeged ellen is javíthat.
A Szolnok elleni hazai meccsen
közel volt a bravúrhoz a Sabáli
legénység, a csapathoz ráadásul csatlakozott az új amerikai
erőcsatár, Esian Henderson.
Ilyen előjelek után optimistán várta a soproni közönség
a Kecskemét elleni mérkőzést. A meccs első perceiben
a hazaiak akarata érvényesült:
El-Amin megkezdte a pontgyártást, Watkins is szorgoskodott a palánk alatt, azonban a
Kecskemét Djeraszimovics és
Thompson pontjaival egyenlített, majd nagyszünetig a
vezetést is átvette a vendégcsapat (34–39).
A szünet után növelte előnyét a KTE, Pongó és Wittmann kosaraival 14 pontos
különbség is kialakult, aztán
ismét El-Amin dobott jól soproni részről, az SKC pedig egy
pontra zárkózott fel. A hajráig
néhány ponttal a vendégek
vezettek, hiába volt azonban
nyílt a mérkőzés, a soproni
játékosok az utolsó 3 percben képtelenek voltak a gyűrűbe találni, így a Kecskemét
végül megérdemelten győzött.

A végeredmény: Sopron KC –
KTE-Duna Aszfalt,66–76.
– Fegyelmezetlenül játszottunk, eladtuk a labdákat, és nem
voltunk elég gyorsak a támadásban – mondta Sabáli Balázs.
– El-Amin egyéni játékával még
feljöttünk, utána azonban már
nem érkeztek a fontos kosarak,
így tovább nehezítjük saját
dolgunkat.
Az SKC szerda este 6-kor
Kaposváron játszik, szombaton
18 órától pedig a Szeged együttesét fogadja.

Az SKC kikapott
a Kecskeméttől
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ÚJRA MŰSORON!
Március 31. 15 és 19 óra
Április 1. 15 és 19 óra

2018. március 27. 19 óra
Soproni Petőfi Színház
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Két döntőt is játszott az Australian Openen a soproni teniszező

LELÁTÓ

Kosárlabda
Január 31., szerda
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket –
Bourges Basket
Február 3., szombat
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC –
SZTE-SZEDEÁK
Február 7., szerda 19 óra,
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Baja

Bowling
Január 31., szerda
14 óra, All Star Bowling
Városi alapfokú bowling
csapatbajnokság,
hetedik forduló

Labdarúgás
Február 3.,
szombat 9 óra,
Krasznai-sportcsarnok
Teremlabdarúgó-torna

Teke
Február 4.,
vasárnap 10 óra,
Győri úti tekepálya
Magyar bajnokság
NB II. délnyugat,
Turris SE – HorváthGravitáció TK

Sífutás
Február 4.
vasárnap 10 óra,
Soproni parkerdő
Sífutásoktatás

Túra
Február 10.,
szombat 8.15,
buszvégállomás
Lackner Kristóf utca
Farsangi túra

Babos káprázatos!
Babos Tímea, oldalán a francia Kristina
Mladenoviccsal megnyerte az ausztrál
nyílt teniszbajnokság női páros versenyét. Vegyes párosban pedig indiai
partnerével a döntőig menetelt.

A magyar teniszsport egyik
legnagyobb sikerét érte el az
ausztrál nyílt teniszbajnokságon a soproni Babos Tímea. Pénteken, magyar idő szerint reggel hat órakor a francia Kristina
Mladenoviccsal megnyerte a
női páros versenyt. A juniorként három Grand Slam (GS)
trófeát gyűjtött Babosnak ez
az első felnőtt GS győzelme. Az
ötödik helyen kiemelt magyar–
francia duónak nehéz ellenfél
jutott a fináléban a másodikként rangsorolt Makarova és
Vesznyina személyében.
A találkozót 6:4, 6:3 arányban
nyerték meg Babosék úgy, hogy
az ellenfél két bréklabdát elpuskázott. Aztán a francia összeszedte magát, és kiszerválta a
mérkőzést, amely 1 óra 20 percig tartott.
– Két év különlét után újra
együtt játszottunk, és egyből győzelemmel kezdtünk Kikivel! Ez
a kedvenc Grand Slam-tornám,
gratulálok az ellenfelünknek, és
jövőre visszajövünk! – mondta

Babos Tímea (jobbra) a francia Kristina Mladenoviccsal megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság női
páros versenyét FOTÓ: AUSTRALIANOPEN.COM
a díjátadó ünnepségen a soproni játékos, majd stábjának, a
közönségnek és a szponzoroknak
is megköszönte a támogatást.
Babos Tímea elképesztőnek nevezte a finálét, amelyen
sikerült jól játszania, s ennek
is köszönhető, hogy le tudták győzni a világ egyik legjobb párosát.
Sok idő nem jutott a pihenésre, ugyanis még ugyanazon

a napon délelőtt tíz órakor az
indiai Rohan Bopanna oldalán
vegyes párosban játszott a döntőbe kerülésért. A végső mérkőzést vasárnap tartották. Végig
jól tartotta magát a páros a
Gabriela Dabrowski – Mate Pavic
kanadai–horvát duó ellen. A tíz
nyert pontig tartó döntő rövidítésben Pavicék 6–3-ra elhúztak, de az indiai–magyar duó
fordított, és mérkőzéslabdához

Túlteljesített célok
RÁZÓ LÁSZLÓ

Bravúros teljesítménnyel, az utolsó
forduló eredményétől függetlenül biztos másodikként végez a Sopron
Basket az Euroligacsoportjában. A klub
ügyvezetője, Török
Zoltán szerint ezzel
minden előzetes
elképzelést túlszárnyalt a csapat.
– Nem, hogy teljesítettük, túlteljesítettük az elvárásainkat.
A biztos második hely a csoportban, az idegenben megszerzett
öt győzelem, és összességében
a kilenc nyert mérkőzés a hihetetlen bravúr kategóriába tartozik – mondta el Török Zoltán,
a Sopron Basket klubvezetője.
– Ezzel együtt a realitás talaján

jutott, ám a balkezes horvát
két ászával végül a rivális bizonyult jobbnak.
– Sajnálom, végül meccslabdáról buktuk el a döntőt,
de így is hihetetlen Australian
Openem volt – nyilatkozta a
magyar teniszező. – Nagyon
boldog vagyok, ma is jól játszottam. Sok időm nem volt,
hiszen a doppingvizsgálat után
azonnal indultam a repülőtérre.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Mit szól a Sopron
Basket sikereihez?
BAUSZ RÓBERTNÉ:
Mivel a fiam is kosárlabdázott, így természetes, hogy
a női együttes szereplését,
mérkőzéseit is nyomon követem. Mostanra beérett a
tudatos építkezés.

Török Zoltán (balra) szerint minden várakozást túlszárnyalt a csapat
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

kell maradnunk, ugyanis van
két orosz és két török, gigászi
költségvetésű csapat, amelyeknek a többi együttes csak a hátát
nézi. Tehát a pályaelőnyt rendkívül nehéz lesz érvényesíteni,

hiszen mindenképp a „nagyágyúk” közül kapunk ellenfelet.
Továbbra is úgy gondolom, hogy
nekünk a „surranópályán” kell
maradnunk, és ebből kihozni a
maximumot. Egyáltalán nem

TRINGER BARBARA:
Nagy eredmény, hogy a
női kosárlabdacsapat az
Euroligában bejutott a legjobb nyolc közé. Ha továbbra is jó formában maradnak,
akkor akár még a négyes
döntő is meglehet.

feltartott kézzel indulunk majd
neki a párharcnak, ugyanakkor
azt gondolom, hogy már a csehországi fellépésünk is jutalomjáték volt, az Euroliga-rájátszás
pedig főként az lesz számunkra.

HIRSCHLER RÓBERTNÉ:
Soproniként örömmel tölt
el, hogy ilyen jól szerepelnek az Euroligában a női
kosarasok. A város jó hírnevét viszik, amikor külföldi együttesekkel játszanak.

Újabb győzelmek
A múlt heti prágai meccsen a
Sopron Basket ismét fantasztikusan játszott: csak az első
negyedben volt szoros a meccs,
utána végig vezetve, magabiztosan győzött a csapat a cseh fővárosban. A végeredmény: USK
Praha – Sopron Basket, 61–77.

A héten már Tajvanon lesz versenyem, nincs idő az ünneplésre. Ilyen az élet, menni kell
tovább – tette hozzá.
A Civitas Fidelissima-díjjal
tavaly kitüntetett teniszcsillag
egyesben a második fordulóig
jutott Melbourne-ben.
Babos Tímea a páros teniszezőik világranglistáján az ötödik
helyen áll. Célja, hogy itt is megszerezze az elsőséget. (MTI)

Hétvégén aztán hazai pályán
folytatta szereplését a Sopron
Basket, az ellenfél pedig a kiváló
erőkből álló győri együttes
volt. A megyei rangadón Page
és Langhorne klasszisteljesítményt nyújtott, a második félidőben Turner és Crvendakic is

beszállt a pontgyártásba, a csapat jól védekezett, a különbség pedig folyamatosan nőtt.
A végeredmény: Sopron Basket
– CMB CARGO-UNI Győr, 63–49.
– Fantasztikus munkát végeztünk az Euroligában, most kicsit
kiélvezhetjük a sikert, büszke

vagyok a csapatomra – összegzett Roberto Iniguez.
A Sopron Basket szerdán este
6-kor a Bourges Basket csapatát
fogadja az Euroliga utolsó csoportmeccsén, szombaton pedig
a Cegléd otthonában lépnek
pályára a soproni hölgyek.

SIMON ROLAND:
Kevés hazai csapat ért, illetve ér el ekkora sikereket
a magyar bajnokságban és
nemzetközi szinten, mint a
soproni. Most kell igazán
szurkolni nekik!
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A terepasztalokon elevenedett meg a sínek izgalmas világa

Vasútmodell-kiállítás
Látogatói csúcsot
döntött a hétvégén a
Liszt-központ: három
nap alatt háromezren voltak kíváncsiak
a három vasútmodellező klubot bemutató
kiállításra.

Az idei volt a X. Soproni Vasútmodell Kiállítás, de már
most azt kérdezgették a látogatók, mikor lesz a következő…
A három bemutatkozó egyesület közül persze a soproni klubnak volt a legnagyobb sikere.
Nemcsak azért, mert a gyerek
és a felnőtt klubtagok ismerősek
lehettek a soproniaknak, hanem
azért is, mert az ő moduljaikon
a környék nevezetességei és látnivalói is szerepeltek: a Fertő tó,
a rákosi kemping, a vasfüggöny
és a környékbeli kisebb állomások épületei. A jó megfigyelők a
tereptárgyak és a sínek között

humoros jeleneteket is észrevehettek – a kíváncsi kertészfiú és a fekvőrendőr sokakat
megmosolyogtatott.
A soproni klub egy viszonylag
fiatal csapat, akik persze szívesen várják az újabb érdeklődőket maguk köré: legyenek bár
modellezők, vagy támogatók.
A Liszt-teremben a legnagyobb asztalt a Szombathelyi
Vasútmodellező és Vasútbarát
Egyesület állította ki. Szakmailag ők voltak a legszínvonalasabbak, különösen a tereptárgyak, a
domborzat és az épületek kialakításában jeleskednek. Az egyik
kápolnánál esküvői jelenetet, a
másik domb tetején egy kerékpárversenyt is beépítettek a
sínek közé.
A Petőfi-teremben kiállító
tapolcaiak a „nagy öregek” közé
sorolhatóak. Szinte mindegyikük nyugalmazott vasutas, így
ők a szakma szeretetét, a valódi
mozdonyfüst emlékeit építették be az asztaluk elemeibe.

A hét mottója:
„Senki sem különálló
sziget; minden ember
a kontinens része, a
szárazföld egy darabja;
ha egy göröngyöt
mos el a tenger,
Európa lesz kevesebb,
éppúgy, mintha egy
hegyfokot mosna el,
vagy barátaid házát,
vagy a te birtokod;
minden halállal én
leszek kevesebb,
mert egy vagyok az
emberiséggel; ezért
hát sose kérdezd, kiért
szól a harang:
érted szól.”
Ernest Hemingway amerikai,
irodalmi Nobel-díjas
regényíró, novellista, újságíró

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Hemingway:
Akiért a harang szól
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Dorina rajong a műszaki tudományokért
MADARÁSZ RÉKA

Széchenyi István szellemisége ösztönözte
városunk vezetőit arra, hogy megalapítsák a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat, amellyel a magyar felsőoktatásban tanuló,
tehetséges soproni fiatalokat támogatják.

Bór Dorina

Bór Dorina, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának
ipari termék- és formatervezőmérnök szakos hallgatója az
ösztöndíjat kiváló tanulmányi
eredményeivel és kutatómunkájával érdemelte ki.
– Sokat köszönhetek két kiváló
tanáromnak, Czupy Juditnak és

Február 7. 18.00 • Liszt Ferenc Kulturális Központ

LENDÜLETBEN
Koraesti Hangversenybérlet

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar koncertje.
Műsoron Bach, Offenbach, Saint-Saëns,
Mendelssohn, Rybach és Gounod művei
Szólista: Várallyay Kinga - zongora
Vezényel: Rybach László
Jegyár: 2.500 Ft
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában. 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
www.prokultura.hu

›

Lang Ágotának, akik a Széchenyi
István Gimnáziumban megszerettették velem a matematikát
és a fizikát – mesélte Dorina.
– Mivel már akkor is nagyon
szívesen „kreatívkodtam”, rajzolgattam, úgy gondoltam,
választott szakom a két irány
megfelelő kombinációja lesz.
Azóta rájöttem, hogy jobban

vonzanak a műszaki, mérnöki
tudományok.
Dorina még semmiről sincs
lemaradva, hiszen 2. évfolyamos
az alapképzésen. Még nem döntötte el, hova tovább, mivel rengeteg különböző terület érdekli,
például a műszaki mechanika
vagy az anyagtudomány. Korábban széchenyis évfolyamtársával, Kocsis Ábellel (akit már
bemutattunk újságunkban)
több közös projektje is volt.
Ezek közül a legsikeresebbnek
a legutóbbi, egy sugárterhelésmentes gerincvizsgáló eszköz
bizonyult, amellyel Tallinnba,
az Európai Fiatal Tudósok Versenyére is eljutottak.

– A jövőben egyetemi projektekbe szeretnék bekapcsolódni és TDK dolgozatokat írni
– folytatta a lelkes ifjú hölgy.
– Az újabb kutatások megkezdése előtt szükségét éreztem,
hogy pallérozzam a műszaki
alaptudásomat. Az ösztöndíjjal
járó anyagi támogatást is plusz
kreditekre fordítom.
Dorina a félév fáradalmait
egy ötnapos berlini városnézés során pihente ki. A művészet szeretete nem hunyt ki
benne, rendkívül szívesen olvas
például szépirodalmat. Szíve
csücske a fekete cicája, Tenzor,
aki egy matematikai kifejezés
nevét viseli.

Diáknap és bál a Széchenyiben
MADARÁSZ RÉKA

Mivel a Széchenyi-gimnázium
jelenlegi diákelnöke idén befejezi tanulmányait, az utódját a
pénteki diáknapon választották meg. Három jelölt indult a
diákelnök címért. Ők kampányhét keretében győzhették meg
tanulótársaikat az alkalmasságukról. Mindegyikük beadott
egy-egy pályázatot; maximum
kétperces kampányfilmmel,
plakátokkal, szórólapokkal népszerűsítette magát, és kapott
egy kampánynapot, ami csak
róla szólt. A diáknap a diákparlament ülésével kezdődött, ahol
a két legtöbb szavazatot kapott
jelölt, Hruby Réka és Árvai Máté
egy vita kapcsán mérte össze
az erejét.
– Az idei diáknapon három
témát kellett a résztvevőknek
egy legfeljebb ötperces produkcióban összekapcsolniuk – tudtuk meg Szentpáli Ágnes igazgatóhelyettestől. – Az osztályok
húztak egy-egy országot, egyegy hírességet és egy-egy tevékenységet. A színpadon azt kellett bemutatniuk, amint a kihúzott híresség az adott országban
egy adott tevékenységet folytat.

Robert Jordan magányos
amerikai értelmiségi, a
harcot vállaló, bár a küzdelem céltalanságát nagyon is tudó, a pusztulással mégis hősies méltósággal szembenézni képes
Hemingway-hős alakváltozata. Esetében ez a keserű és lemondó heroizmus értelemre és célra
talál: a partizánok között
töltött három nap során
részesül a közösségi szolidaritás magasztos adományában, s hősi halála előtt
a boldogságot is megleli
élete legnagyobb és legigazibb szerelmében. Ennek a pillanatnak a maradandó irodalmi foglalata
ez a regény.

Ez történt
Sopronban
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Erre vártunk egyszerű, de humoros megoldásokat.
Az idei diáknap újdonságaként a tanulók mozgósították
az egész tantestületet, ugyanis
tanáronként plusz pontokat kaptak. Az egész napos nyüzsgést
szombaton álarcosbál követte.
– Tavaly már tettünk egy
kísérletet a tematikus bálra,
mégpedig a retró jegyében
– fejezte be Szenpáli Ágnes. –
Idén a diákönkormányzat mindent elkövetett az álarcosbál
sikeréért, a tanulóink és a tanáraink többsége valóban álarcot
öltött. Végre diákjaink tudták

hasznosítani azokat a velencei
álarcokat, amelyeket az iskola
által évente szervezett karneváli
kiránduláson szereztek be.
A báli forgatagot megszakította A Dal 2018 élő adása,
ugyanis a tehetségkutató
műsorban – a SativuS zenekar
tagjaként – az iskola két diákja,
Fajkusz Domonkos és Kőhalmi
Ádám, valamint egy volt tanulója, Fajkusz Levente lépett fel.
Már a diáknapon kiderült, hogy
a diákelnök-választás Árvai
Máté győzelmével zárult, de
az eredményt egészen a bálig
titokban tartották.

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

395 évvel ezelőtt, 1623.
január 20-án született
Leibiczben (Leibic, Szlovákia) Serpilius János, jogtudós, Sopron város bírája,
országgyűlési követ. Sopronban hunyt el 1686. december 4-én.
205 évvel ezelőtt, 1813ban január 20-án hunyt el
Gassner Lajos zenész, Sopron toronyőre, aki tisztségénél fogva a korabeli szokások alapján a tiszteletdíjért
folytatott zenélés kizárólagos jogát is birtokolta.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Bajorországból származik a Stöckert család

ÉLETMÓD/ ÉTELMÓD

Furcsán hangozhat, de szerves, meghatározó eleme az
étkezésünk az életmódunknak. Energiabevitelünket az
étkezésünk adja. Ezt még
azok se nagyon tagadhatják, akik 120–130 kilósan
vagy afeletti testsúllyal csodálkoznak azon, hogy miért is híztak el. A probléma ezzel az, hogy a „Miért
nem fogyok?” kérdést teszik
csupán fel, és nem is keresik magának az elhízásnak
az okát. Annak, hogy tömegesen tömegesedünk, azaz
hízunk, nagyon fontos oka,

›

hogy enni nemcsak biológiai szükséglet, de... örömforrás is. Ezt bámulatos egyszerűséggel fogalmazta meg
egy, már kórosan elhízott és
ennek számos szövődményétől szenvedő páciens:
„Higgye el, doktor, ha nem
lenne jó enni, nem lennék
kövér”. Sokszor (majdnem
mindig) az elhízáshoz vezető pszichológiai kérdésekkel
is szembesülnünk kell/ kellene ahhoz, hogy ételmódunkon és életmódunkon hatékonyan módosíthassunk.
Dr. Tschürtz Nándor

JANUÁR 31. – FEBRUÁR 6.
Lövér patika
Béke u. 4.

99/329–921

Február 1.,
csütörtök

Benu Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Február 2.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Február 3.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Február 4.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Február 5.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Február 6.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

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

KERESZTREJTVÉNY




















PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk
éltető láng! Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek,
és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
– Az egyik Zichy gróf, akinek a
Sopronhoz közeli Malomháza,
a mai burgenlandi Kroatisch
Minihof környékén volt birtoka, Bajorországból nősült, az
ifjú ara pedig magával hozta
kántorként és tanítóként Johann
Stöckert ükapámat – kezdte családja történetét Stöckert Károly. –
Ükapám aztán feleségül vett egy
falubéli horvát leányzót, Miletich
Erzsébetet. Ebből a házasságból
született Károly dédapám, aki
szintén egy helybéli lányt vett
feleségül, Zvonarits Terézt, és a
ma már Füleshez (Nikitsch) tartozó kis faluban tovább folytatta
édesapja hivatását. Az 1869-ben
kötött házasságból tizenkét gyerek született, de csak nyolcan
élték meg a felnőtt kort. Közülük megemlíteném Gyulát, aki
fűszer- és gyarmatáru-kereskedőként dolgozott Lenck Samu
várkerületi üzletében, Lajos
nagyapám pedig, aki 1905-ben
került Sopronba, kiváló fafaragó
és szobrász volt.
Az unoka, Stöckert Károly
épületgépész-mérnök, húsipari szakmérnök, a Soproni
Húsgyár vezetője volt. – Károly
nagybátyám örökölte édesapja

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE

Január 31.,
szerda

„Fordítsd arcodat a nap felé!”
művész vénáját és tehetségét, a
budapesti iparművészeti iskola
elvégzését követően tanult Münchenben is, ahol Heinrich von
Waderé – korának egyik kiváló és
elismert szobrászművésze – volt
a mestere. Három évvel a halála
előtt, 1988-ban szülővárosában,
Sopronban volt az életmű-kiállítása. Az országban több helyütt,
templomokban, közterületeken
találhatók a szobrai, talán az
egyik legszebb a budai Várnegyedben lévő Táncosnő.
Stöckert Károly édesapja a
fodrász szakmát választotta, és
lett annak kiváló, városszerte
ismert és elismert mestere. Egy
tősgyökeres soproni, Balfi utcai
gazdapolgár lányát vette feleségül, Leitner Zsófiát. 1946-ban a
Leitner és a Stöckert család is felkerült a kitelepítendők listájára,
így természetesen az akkor még
csak kétéves Károly is.
– Őrzöm ezt a szomorú dokumentumot, nevem mellett egy
„a” betűvel, mely szerint német
az anyanyelvem – mondta el
Stöckert Károly. – Talán mert jó
szakember volt az édesapám,
de pontosan nem tudom,
hogyan, mindenesetre sikerült
elintéznie, hogy mi Sopronban
maradhassunk. A Leitner családot azonban kitelepítették,
házukat, szőlőjüket, mindenüket itt kellett hagyniuk. Anyai
nagyszüleimet 1958-ban láttam
először, amikor kiutazhattunk

Stöckert Károly
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

hozzájuk a Heidelberg melletti
Altneudorfba, ahová apám nem
jöhetett velünk, ő ugyanis nem
kapott „ablakot” az útlevelébe…
– Több mint hét évtizeddel
a hátam mögött, túl sok-sok

örömön és bizony néhány csalódáson is, életem ars poeticáját
legjobban Helen Keller amerikai
író így fogalmazta meg: „Fordítsd arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül”.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1944-ben született Sopronban. Édesapja fodrász volt,
édesanyja a Soproni Selyemgyárban kétkezi munkásként dolgozott. Felesége
nyugdíjazásáig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán oktatott. Két fiuk közül Miklós egy osztrák húsipari cég alkalmazottja, Tamás
pedig a németországi Wiesbadenben egy biztosítótársaság szakértője.

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf.
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Petőfi Színház páros belépőjét sorsoljuk ki,
melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 17-i rejtvényünk megfejtése: Beszélgessték – vendég Laár András. Szerencsés megfejtőnk: Lakihegyiné Gazdag Ildikó, Sopron, Híd u. 64. Mai rejtvényünk megfejtése egy február 2-án nyíló kiállítás címe.
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Az élettel teli lány gyerekkora óta zenél

Sokszínű CocoTia
Speed of Light pedig az első olyan
felvétel volt, amit felénekeltem a
stúdióban. De természetesen található még az albumon szerelmes és pörgősebb dal is. Igazán
sokoldalú lett.
CocoTia életében egyébként
mindig is központi szerepet játszott a zene: a lendületes, élettel teli lány ugyanis gyerekkora
óta zenél, különböző hangszereken tanult,
kipróbál-

KÓCZÁN
BÁLINT

Megjelent
Coco
Tia debütáló nagylemeze. Az egyre
ismertebb magyar
énekesnő egy sokszínű albumot adott
ki, rajta olyan slágerekkel, mint például az
Out of Touch vagy a
Speed of Light.
Rengeteg hit, kitartás, alázatos munka és sok-sok tanulás kellett ahhoz, hogy
a sokszínű CocoTia
most kezében foghatja Color névre
keresztelt, zenei
stílusok széles skáláján mozgó albumát.
– A lemezt mindenkinek ajánlom,
aki hisz a csodákban, vagy farkasszemet nézett
már a szerelem
minden árnyalatával, összes oldalával – árulta el az
előadó új anyaga
kapcsán.
A ko r o n g o n
tíz dal kapott helyet, amelyekről
így fogalmazott
CocoTia: – Van
rajta olyan szám,
ami rólam szól, és
olyan is, ami egyenlő a vidámsággal.
A Daydream tulajdonképpen egy
visszaemlékezés, a

ta az operaéneket is,
egyetemi
évei során
pedig
egy nemzetközi zenecsatornánál zenei
szerkesztőként
dolgozott.
A csinos énekesnő
fontosnak tartja, hogy
több lábon álljon, éppen
ezért angol és magyar nyelven is
készít számokat.

AZ INTERNETEN IS!
www.sopronitema.hu

GASZTRO
régi recept új kötényben.
Fenséges fogások,
egyszerűen az Ön asztalára.
Eláruljuk, hogy mi a rilette
és miként kell a vadashoz
zsemlegombócot készíteni
18.30
pénteken, 18.30-tól
Sopron TV műsorán.

A SOPRONTV a UPC digitális kábelhálózat 501-es
és a Telekom IPTV 203-as csatornáján, valamint
élőben a sopronmedia.hu weboldalon látható

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

2018. január 31.

sarok
Varázsoljuk újjá otthonunkat!
MADARÁSZ RÉKA

Kinn még zord az
időjárás, így talán
eszünkbe sem jut,
hogy közeledik a
lakásfelújítás időszaka. Mielőtt saját
kezűleg nekiállnánk
otthonunk szépítésének, érdemes
elgondolkodnunk
azon, hogy rengeteget segíthet egy
profi lakberendező.
A lakberendező dolga – nevének is megfelelően – a lakás berendezése: a felméréstől a kivitelezés befejezéséig.
Segít a terek kialakításában:
méretben, formában, stílusban, színben, praktikumban,
élhetőségben a legtöbbet kihozni a lakótérből. Annak ellenére, hogy rengeteg múlik a tervezésen, a legtöbben
nem szívesen költenek rá.
Pedig sok felesleges kiadástól kímélhetjük meg magunkat azzal, ha nem is bízunk
meg egy szakembert, de legalább tanácsot kérünk tőle.
– A megrendelővel közös
projektünk igényfelméréssel kezdődik – tudtuk meg
Ignácz Gabriella lakberendezőtől. – Természetesen nem
ugyanarra van szüksége egy
háromgyerekes családnak,

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

mint egy megrögzött agglegénynek. Ezután – többek
között a rendelkezésünkre
álló lakótér méreteiből és az
anyagi lehetőségekből kiindulva – előzetes tervet készítünk, ami magában foglalja a
világítástervet is.
A szakember – kérésre –
színtervet is készít, ugyanis nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a minket körülvevő színek jelentős
hatást gyakorolnak a közérzetünkre. Gabi azt javasolja, hogy a konyhába meleg
színeket – sárgát, barnás árnyalatokat –, a hálószobába nyugtató, natúr színeket
válasszunk. Hogy milyen

lesz a nappalink, az az ízlésünktől függ. Mivel most a
minimalista stílus dívik, ennek megfelelően pedig a fa,
a fém és az üveg éli virágkorát, ezeket általában fehérrel,
feketével, szürkével, barnával kombinálják, illetve valamilyen telt színnel dobják fel.
Ha az elkészült tervek megfelelnek az ügyfélnek, kezdődhet a kivitelezés. Optimális esetben a lakberendező és
a megbízó közösen választják ki az anyagokat. A lakberendező vállalhatja a munkálatokhoz szükséges szakemberek megkeresését is, ami
– főként városunkban – nem
kis könnyebbséget jelent.

Begorombult a színésznő
Agresszív lépéseket tesz Emily Blunt, hogy
Hollywoodban a nők ugyanakkora gázsit
kaphassanak, mint férfiak.
– Személyes felelősséget érzek azért, hogy
ne kelljen magamat kisemmizettnek érezni
– idézi a színésznőt a Vanity Fair. – A mai felfokozott hangulatban szerintem pozitív végkicsengése van, ha azt a kifejezést használjuk, hogy agresszív tárgyalási üzemmódba

kapcsolunk. Különösen akkor háborodik fel
az ember, ha tudja, hogy mások mennyit keresnek rajta. Nem érdekel, ha azt gondolják rólam, hogy nem vagyok jó csapatjátékos – fogalmazott az Arany Glóbusz-díjas színésznő.
A b r i t m ű v é s z l e g u tó b b f é r j é v e l ,
John Krasinskivel közösen készített
pszichothrillert.

SativuS: Tessék folytatni!
KÓCZÁN BÁLINT

Továbbjutott A Dal
válogatójából az elődöntőbe a SativuS.
A soproni formáció
így továbbra is esélyes, hogy Magyarországot képviselje az
Eurovíziós Dalfesztiválon. A csapat oszlopos tagját, Pájer
Gábort a műsor után
kérdeztük.
– Milyen érzés volt színpadon állni és milyennek értékeled a produkciót?
– Nagyon izgultunk mindan�nyian, de ezt nem igazán mutattuk ki. Az öltözőben végigmuzsikáltuk az üres órákat a délután folyamán, és jól éreztük
magunkat. Nagyon hirtelen a

színpadon találtam magam,
miközben próbáltam nem arra
koncentrálni, hogy több százezren néznek. Szerintem az előadás úgy sikerült, ahogy kigondoltuk, pár apróságot leszámítva. De ez talán nem volt
annyira szembetűnő. Legközelebb változtatni fogunk a produkción, főleg a látványvilágon
és a zenén.

– Milyen volt a közeg, összehaverkodtatok-e valakikkel?
– A közeg nagyon jó volt.
A stábtagok jó fejek, kedvesek
és tudják, hogy ilyenkor mekkora nyomás van rajtunk. Mégis
profin kezelik ezt az egészet,
úgy, hogy hiba nélkül le tudjon
menni a műsor. Szóval nagyon
jó élmény volt. A többi zenekar
közül a yesyes-szel alakult ki

közöttünk szorosabb kapcsolat,
egymás mellett volt az öltözőnk,
de már a korábbi forgatásokon
is lógtunk együtt párszor. Illetve
Freddie-vel is volt egy tartalmas
beszélgetésünk.
– Számítottatok-e arra, hogy
továbbjuttok?
– A zsűri értékelése nekem
kicsit csalódás volt, mert sajnos
félreértették a dalunk mondanivalóját. Ezek után nem igazán számítottunk továbbjutásra. Az eredményhirdetéskor
az esélytelenek nyugalmával
álltunk a színpadon. Nagyon
meglepett, hogy mégis sikerült továbbjutni, és ez óriási
öröm! Megmutatta a környékünk, mennyire összetartó a
Sopron–Fertőd-térség, és mindenkinek hálásak vagyunk
a szavazatokért! Reméljük, a
következő körben sem fogunk
csalódást okozni, ami vagy két,
vagy három hét múlva szombaton lesz.
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