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Városbemutató séták

Tizenhárom csoportban közel ötszázan vettek részt az elmúlt vasárnap tizenharmadszor
megtartott idegenvezetők világnapi városbemutató sétákon. Hat különböző időpontban
tapasztalt idegenvezetők meséltek a város történelméről, nevezetességeiről. FOTÓ: SOPRONMÉDIA

A függőségek ellen

Alapszakaszgyőztes

Nemzettudat
és identitás

A Sopron Basket nem utazott el
az Euroliga-mérkőzésre

– Gyökerek és szárak
– ha ezeket megadja az
ember a gyermekének,
akkor a legfontosabbakat megadta – hangsúlyozta Simicskó István.
A hazafias és honvédelmi nevelésért felelős
kormánybiztos az Ös�szetartozunk – III. Nemzettudat és Nemzeti
Identitás Konferencián
tartott előadást. A kétnapos programon részt
vett dr. Farkas Ciprián
polgármester és Barcza
Attila országgyűlési képviselő is.
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Idén második alkalommal szervezték meg a
„Drogkép-Másképp” elnevezésű vetélkedősorozatot a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban. Az izgalmas megmérettetésen a 8. és 9.
osztályosok vettek részt.
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Sztár lehet
a horvát
La Lana

Klímavédelmi akcióterv

– A kormány elfogadta a klímavédelmi akciótervet, amelynek célja,
hogy 2030-ra a Magyarországon előállított villamos energia 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen – jelentette be Orbán Viktor. A
miniszterelnök szólt arról is, hogy támogatni fogják az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

6

Első angol nyelvű dalával debütált a horvátok üdvöskéje. La Lana
jó eséllyel törhet világhírnévre. A
dögös énekesnő kiadta első angol
nyelvű dalát So Messed Up címmel. A friss tracket egy sikeres és
elismert Los Angeles-i csapattal
készítette el.
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300 millió forint értékű világörökségi fejlesztés

Megújuló Fertő-táj
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

›

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az áldozatok
védelmében
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Sopron–
Fertő kiemelt turisztikai térség hat
helyszínén idegenforgalmi célú fejlesztés
kezdődött. A fertőrákosi kőfejtő tanösvényénél új információs
pontokat helyeznek
el, és a kilátogatók
többféle tárlatvezetés
közül választhatnak.
Újabb pályázati források nyíltak meg térségünkben annak
köszönhetően, hogy Magyarország Kormánya rendeletben
rögzítette a kiemelt turisztikai
térségeket. A Fertő-táj világörökségi térség több helyszíne
is megújul összesen 300 millió
forintból. Minderről az elmúlt
pénteken Nagycenken, a hársfasornál tartottak sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vett
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője,
Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Csorba János, Nagycenk
polgármestere.
Elhangzott: a tervezett fejlesztések régi hiányosságokat pótolnak. Az a cél, hogy a
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Az Európa Tanács 1990. február
22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját – az
Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára ezért lett február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja.

Nagycenken a hársfasornál lévő szoborparkban építik meg a remetekápolnát
Fertő-táj turisztikai attrakcióit
bekapcsolják a térség idegenforgalmi vérkeringésébe. A beruházásnak köszönhetően az ide
látogatók figyelme a világörökségi helyszín kistelepüléseinek
értékeire is ráirányul majd. Ezeket az idáig rejtett kincseket a jelenleginél magasabb színvonalon ismerhetik meg a látogatók.
Nagycenken az eredeti helyétől nem messze megépül

GYERMEKJÓLÉTI TANÁCSKOZÁS

A Sopron és környéke család és gyermekjóléti ellátás intézete hétfőn a polgármesteri hivatal dísztermében tartotta meg éves tanácskozását. Az eseményen részt vett
dr. Farkas Ciprián polgármester is, aki köszöntötte a megjelenteket. A megbeszélés jó alkalom volt arra, hogy a
gyermekvédelemben dolgozók megoszthassák egymással tapasztalataikat, elmondhassák véleményüket.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI
LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Baross u. 22/B I/7. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális
helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC 37 m²-es komfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2020. március 2. (hétfő) 10.00–11.30 között

Sopron, Táncsics M. u. 17–19.
fszt. 5. szám alatti
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1,5 szoba, előtér, gardrób, konyha, fürdőszoba WC-vel
45 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2020. március 2. (hétfő) 11.00–11.30 között

••••••••••••••••
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 11. (szerda)
8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
Hétfőn: 13.00–17.00 óráig, szerdán: 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00 óráig
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

a remetekápolna, megújul a
fertőbozi Julien-völgy, a fertőszéplaki Széchényi-kastély, valamint a településen a templomdombon kialakítanak egy
pihenőparkot. Sarródon családi pihenőparkot építenek,
a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínháznál tovább bővítik
az interaktív élményelemeket.
A külső tanösvény – fokozottan védett természeti terület

megóvása érdekében – kert- és
erdőrendezési munkálatai zajlanak. A jelenlegi kiállítási installáció és tartalom fejlesztésén túl új információs pontok
kiépítése valósul majd meg.
Modern, többnyelvű eszközcsomag segítségével a látogatók saját tempójukban haladva
többféle tárlatvezetés közül választva járhatják majd végig a
kőfejtő minden részét.

A bűnmegelőzéssel foglalkozó
szakemberek tapasztalatai szerint kellő körültekintéssel, a környezetünkben élőkre való odafigyeléssel a bűncselekmények
jelentős része megelőzhető lenne. Különösen igaz ez a vagyon
elleni jogsértésekre, így a lopásokra, betöréses lopásokra, illetve csalásokra. A törvényalkotás
szerint áldozatnak számít, akit
lopás, átverés, fenyegetés ér.
– A rendőrség áldozatvédelmi
feladatai között szerepel az áldozatsegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, az áldozatok jogainak érvényesítésében
való segítségnyújtás – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó.
– A feljelentés során a sértettről
egy adatlapot töltünk ki, mely
azt tartalmazza, hogy igényel-e
különleges bánásmódot. A különleges bánásmód többnyire
erőszakos bűncselekmény, erkölcs elleni bűncselekmények
áldozata esetén áll fenn, illetve

fiatal- vagy időskorú sértett esetében. Az ilyen sértett fokozott
védelemben részesül, adatait zártan kezeljük. Szélsőséges
esetekben védett tanúvá nyilvánítható, vagy védelmi őrizetet kaphat.
A főelőadó hozzátette, minden egyes feljelentés megtételénél tájékoztatást adnak az
áldozatsegítő szolgáltatásról,
melyet ha a feltételek adottak,
a sértett igénybe vehet. Az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára
felvilágosítást ad jogaikról, kötelességeikről és lehetőségeikről. Érzelmi támogatást nyújt,
jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít, szükség esetén
ügyvédi segítség igénybevételéhez segít hozzá, igazolja az
áldozati státuszt és krízishelyzet fennállása esetén azonnali
pénzügyi segélyt adhat. Ezek a
támogatások térítés nélkül vehetők igénybe. Az Áldozatsegítő
Vonal a +3680/225–225 számon
érhető el.

A negyedik szülinap az első
nem volt szökőév, de 2000
igen). A naptárban február 24ét jelölik szökőnapként, az ös�szes névnap pedig ehhez képest elcsúszik. A február 24-i
Mátyás napja is eltolódik, amit
a köznyelv Mátyás ugrásaként
ismer.
De visszatérve Kornélra: az
idei lesz az első „igazi” születésnapja, az előző években február 28-án és március elsején
ünnepeltek. Most február 29én, szombaton fújja el a gyertyákat a tortán, a tervek szerint
még játszóházba is elmennek…

HUSZÁR JUDIT

Már visszaszámol,
annyira várja a születésnapját Kretti Kornél.
A kisfiú 2016-ban jött
világra, mégis ez lesz
az első „igazi” születésnapja. Hogy miért?
2016 szökőév volt,
Kornél pedig február
29-én sírt fel először...
Vidáman mutatja a játékait
Kretti Kornél. Előhozza a rendőr, börtönőr figurákat, aztán
még a tűzoltó jelmezét is felpróbálja. A kisfiú már nagyon
várja a negyedik születésnapját, azt mondta, hogy csokitortát
kért, fényképezőgépet és motort. – Február 21-re voltam kiírva, így eleinte egyáltalán nem
foglalkoztunk azzal, hogy 2016
szökőév – emlékezett vissza
Kornél édesanyja, Krettiné Németh Nóra. – Aztán ahogy teltek a napok, és nem indult meg
a szülés, úgy lett egyre nagyobb
esélyünk a különleges dátumra. Végül Kornél február 29-én

Kretti Kornél édesanyjával, Nórával – a kisfiú
február 29-én lesz négyéves FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
este 8 óra 5 perckor született,
úgy tudom, hogy vele egy napon még másik két kisfiú jött a
világra itt, Sopronban.
A mai értelemben vett szökőév egyidős az 1582 októberében bevezetett Gergely-naptárral. A tudósok felismerték,
hogy a naptár és a csillagászati

időszámítás között eltérés van,
egészen pontosan 5 óra és 48
perc. Így négyévente bevezették a szökőévet és vele együtt
a szökőnapot. 400 év alatt 97
szökőév van, ugyanis a százzal
osztható évek közül csak az a
szökőév, amelyik osztható 400zal is. (Tehát 1700, 1800, 1900

FEBRUÁR 29-ÉN SZÜLETTEK: Szombaton lesz 44
éves Kovács Katalin olimpiai bajnok kajakozó, a „kajakkirálynő”, 128 éve ezen
a napon született Boldog
Apor Vilmos vértanú, győri püspök, és 1912. február
29-én látta meg a napvilágot Alfonzó. Az egyetlen ismert ember, aki február 29én született és ugyanezen a
napon halt meg Sir James
Wilson, Tasmánia miniszterelnöke volt a 19. században.

Fórum az idei adóváltozásokról
A múlt heti, kamara által szervezett előadás témái között a
személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, a társasági adó, az adózás rendje, illetve a járulékok kérdése is terítékre került. A fórumra előadóként dr. Lázár Józsefet, a NAV
Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóságának osztályvezetőjét kérték fel, aki összefoglalta a főbb adózási változáso-

kat, majd kérdésekre válaszolt. – A kamara mint köztestület
számára fontos, hogy tagjai és regisztrált vállalkozásai, ezen
cégek könyvelői, gazdasági szakemberei helyben kapjanak
megfelelő információkat az aktuális jogszabályi változásokról, és esetleges kérdéseikre a legautentikusabb forrásból
kapjanak válaszokat – mondta lapunknak Kováts Árpád titkár.
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Fiatalon is veszélyes
a túl zajos világunk

3

Egész évben aktívak a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai

Vidám jereváni farsang

A hangfal melletti, fülvédő nélküli tombolás
akár maradandó halláskárosodáshoz is vezethet
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

KÖVES ANDREA

Világszerte a hallásvesztés megelőzésére hívja fel a figyelmet
a március eleji hallás világnapja. A szakemberek szerint sokat
tehetünk hallásunk
védelméért.
– Míg a látásunk védelmére, a látásvizsgálat fontosságára sokkal
nagyobb figyelmet fordítunk,
addig a hallásunk sajnos háttérbe szorul – hívta fel a figyelmet
Bodnár András, az egyik soproni
halláscentrum vezetője. A szakember szerint míg a látásunk
romlását saját magunkon is
könnyen észrevesszük, addig a
hallásunk rosszabbodására nehezebben figyelünk fel.
– Tévhit, hogy a hallás romlása csak az időskorra jellemző,
mivel nagyon zajos világban
élünk, így egyre több gyermeknél, fiatalnál is jelentkezik ez
a probléma – emelte ki Vados
Hajnalka audiológiai asszisztens. – Enyhébb esetben nagyon nagy szerepe van az óvónőknek, a pedagógusoknak, a
védőnőknek, a szülőknek, hogy
időben felismerjék a csökkent
hallást, mert ez a későbbiekben

kihat a gyermek fejlődésére: beszéd-, később tanulási zavarokhoz vezethet.
A szakember szerint nagyon
rossz szokás, hogy a fiatalok fülhallgatóval közlekednek az utcán, egyrészt a túl hangos zene
károsíthatja a hallást, illetve balesetveszélyes is lehet. A koncertek is veszélyzónát jelenthetnek,
a hangfal melletti, fülvédő nélküli tombolás akár maradandó
halláskárosodáshoz is vezethet. Ma már nagyon sokan kicsi gyerekkel együtt látogatnak
ki a fesztiválokra, a szakember
arra figyelmeztet, hogy ilyenkor
egy jó minőségű fülhallgatóval
óvjuk gyermekeink hallását.
Fontos, hogy a zajos munkahelyeken dolgozók is komolyan vegyék a zajvédelmet.
– Idős korban lényeges a rendszeres hallásvizsgálat, hiszen
szoros összefüggés van a demencia és a halláskárosodás között – tette hozzá Bodnár András. – A szellemi leépülésnek az
egyik fő oka, hogy kevés információ jut el az agyhoz. A nem
jól halló idősebb emberek általában visszavonultabban élnek,
kerülik a közösséget, ami sajnos
könnyen vezethet a már említett demenciához, pedig egy
hallásvizsgálattal és ma már nagyon korszerű hallókészülékkel
mindez megelőzhető lenne.

Aláírásgyűjtés
A Magyarok Világszövetsége és a Trianon
Társaság aláírásgyűjtésbe kezdett a trianoni
békediktátum elleni tiltakozásként. Szeretnék
elérni, hogy a június 4-i nemzeti összetartozás
napjára egymillió aláírás gyűljön össze.
– Sopronban a Széchenyi téren felállított
sátornál lehet csatlakozni a kezdeményezéshez
– tájékoztatta lapunkat Pap Gyöngyi, a
Magyarok Világszövetségének megyei elnöke.

A farsangi összejövetelen mindenki mókás jelmezbe öltözött, és külön műsort is előadtak a klubtagok
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Zenés–táncos farsangi délutánt tartottak hétfőn a Lővéri Nyugdíjas Klubban. Az ötvenfős
tagság hétről hétre összejár, és idén már a megyénkben szervezett versenyeken is részt vesz.
– Nálunk nincs panaszkodás, csak jókedv, vidámság
– mondta a hétköznapi légkörről dr. Koltai Miklósné, a
Lővéri Nyugdíjas Klub elnöke.
– A farsangi összejövetelre is
lázasan készült a tagság: mindenki mókás jelmezbe öltözött,
de külön műsort is összeállítottunk. A rendezvény a bemutatók után zenével, tánccal folytatódott, a muzsikát Kedmenecz
József szolgáltatta. Az eseményen részt vett Csiszár Szabolcs
alpolgármester, Tóth Éva, a jereváni részönkormányzat elnöke és Magas Ádám képviselő is.

›

RÖVIDEN

Papír helyett SMS
Új értesítési rendszert
tesztel Sopronban is a
posta. A legtöbb külföldről rendelt termék
Kínából származik, és
ezek többsége közönséges levélként érkezik
Magyarországra. Mivel
méretük és alakjuk miatt ezek gyakran nem
férnek bele a postaládába, a kézbesítő egy
értesítőt hagy a küldemény átvételi lehetőségéről. Ezt a hagyományos módszert modern
digitális megoldással
váltja ki a Magyar Posta,
SMS-ben vagy e-mailben fogja értesíteni a
címzettet. Az új rendszer
egyelőre tesztüzemben
működik február elejétől egy-egy fővárosi kerületben és néhány vidéki városban: Móron,
Kisvárdán, Szegeden és
Sopronban.
A posta tájékoztatása
szerint az SMS vagy email felmutatásával átvehető a küldemény.
Fontos azonban tudni, hogy amennyiben
a csomagoláson nincs
feltüntetve egyik vagy
másik elérhetőség, akkor továbbra is papíron
kapjuk a postaládába az
értesítést.

Megtudtuk, az ötvenfős tagságnak rendkívül mozgalmasan
telnek a hétköznapjai. Szinte
minden héten van valamilyen
program, de az biztos pont,
hogy kéthetente minden hétfőn összejönnek. Fontosak ezek
az alkalmak, hiszen ilyenkor az
idősebbek kimozdulnak otthonról, beszélgetnek, ha valaki bajba
kerül, akkor megpróbálnak segíteni neki. Az összetartás erejét jól jellemzi, ha valaki megbetegszik, akkor őt meglátogatják.
A legidősebb tag 87 éves, de jellemzően a 60-as, 70-es korosztály alkotja a magot. Vannak,

akik az ország távolabbi részéről
azért költöztek Sopronba, hogy
közelebb legyenek a gyermekeikhez, unokáikhoz. A jó társaságnak köszönhetően az ő beilleszkedésük is könnyebben ment.
Egyébként a klub két önálló kezdeményezését rendszeresen támogatja a jereváni részönkormányzat. Az egyik ilyen a június
4-i nemzeti összetartozás napi
megemlékezés, a másik pedig az
adventi gyertyagyújtás.
– Sopronból egyedüliként
a mi klubunk csatlakozott az
Életet az Éveknek országos

nyugdíjas szövetség megyei szervezetéhez – folytatta
dr. Koltai Miklósné. – Ez pedig
azt is jelenti, hogy ezentúl részt
vehetünk a tagszervezetek
programjain. Legelőször a csornai nótadélutánra megyünk. Az
érdeklődést jól mutatja, hogy
már harmincan jelezték a részvételüket. Ám ebben a félévben lesz még játékos olimpia a
nyugdíjasoknak, verses–prózás
délután, illetve humorfesztivál
is. A távlati célunk az, hogy Sopronban is megvendégelhessük
a megyebeli társainkat.

MIÉRT „LŐVÉRI” A JEREVÁNON?
A fiatalabb olvasóink talán nem tudják, hogy a Lővéri Nyugdíjas Klub 44 évvel ezelőtt, az akkori helyi Vöröskereszt tagszervezeteként alakult meg. Állandó helyük nem volt, így a programjaikat mindig más helyszínen tartották. 14 évvel ezelőtt
kiválásukkor költöztek be a Jereván-lakótelepen lévő szolgáltatóház egyik helyiségébe, a nevüket azonban megtartották.

Kamarai elismerés
a vízmű igazgatójának
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – az elmúlt év decemberében – rangos elismerésben
részesítette Rádonyi Lászlót, a
Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját. A Pro et Mercatura et
Industria Hungariae díj méltatásában kiemelték: a százezer
ember vízellátásáért és szennyvíz-elvezetéséért felelős cég vezetője példaértékű szereplője
Sopron gazdasági életének. Önmagát szakmailag folyamatosan képezi. Közéleti szerepet
is ellát a Magyar Víziközmű
Szövetség és a soproni férfi
kosárlabdacsapat felügyelőbizottságának elnökeként. Példás
gazdasági munkája mellett a
soproni kamara alelnöke is.
– 1990-ben, amikor ismét
önálló lett a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Soproni Vízmű Zrt. is ott volt az alapítók között. Így a kamara díját
jómagam kaptam meg, de rajtam keresztül az összes elődöm

Rádonyi László FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
és kollégám érdeme – mondta
Rádonyi László. – A céget 2012
óta vezetem, az elmúlt években
számos olyan feladatot oldottunk meg, mellyel az ellátási területünkön – az egyre nehezedő külső körülmények ellenére

– sikerült megőrizni és talán
fejleszteni is a víziközmű-ellátás minőségét. A vízmű az egykori Soproni Járás területének
40 településén és 2014 óta Bük
és környékének 10 településén
szolgáltat.

Terelővadászat a Soproni Parkerdőben
Terelővadászatot tart február 26-án, szerdán 7 és 14 óra között a Soproni Parkerdőben a TAEG Zrt., ezért azt kérik, hogy senki

ne tartózkodjon a területen. A cég honlapján közzétették azt a térképet, amelyen jól
látszik a terelővadászat pontos helye.
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Hónapokig sodródott a jégen a soproni fotós

2020. február 26.

EZ LESZ…

A sarkvidék
szerelmese

Professzor Plusz program
Február 26., szerda 18 óra, Ligneum Látogatóközpont
Vendég: dr. Varga László docens, a Soproni Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja

Mythos Coco
Február 26. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: február 27., csütörtök 19 óra
Balettelőadás Coco Chanel életéről, mítoszáról a St.
Pölten-i Europaballett előadásában – a Soproni Tavaszi
Napok programja

„Békével jöttünk”
Február 27., csütörtök 19 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
Musimbe Dennis és Lakatos László közös estje

Filmvetítés
Február 27. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Volt egyszer egy Hollywood – bevezetőt mond:
Godó Zsolt

Bőgővel Bachtól Bartókig
Február 28., péntek 19 óra, Liszt-központ
Sárközi Gábor estje

Darvasi László: Karády zárkája
Február 28. 19 óra, Liszt-központ
Zenés monodráma – a Gyulai Várszínház vendégjátéka
– a Soproni Tavaszi Napok programja

Horváth Eszter négy hónapot töltött a sarkvidéken a világhírű Mosaic expedíció tagjaként
FOTÓ: HORVÁTH ESZTER ÉS JAKOB STARK

KÖVES ANDREA

Több hónapon át sodródott egy
jégbe fagyott kutatóhajón egy soproni fotós: Horváth Eszter (művésznevén: Esther Horvath), aki az
Északi-sarkvidék szerelmese.
Eszter nagyot álmodott harmincéves ifjú közgazdászként:
nyakába vette a világot, hogy
fotósként különleges expedíciók részese lehessen. New Yorkba költözött, és a világ egyik
legjobb dokumentarista iskolájában tanult. Azóta számtalan
kalandot megélt: fotózta a New
York-i tűzoltók különleges alakulatának bevetéseit, készített
képeket az Etna lejtőin űrkutató
robotokról, munkái megjelentek a National Geographic-ban
és a New York Times-ban. Amikor egy neves amerikai magazin megbízásából 2015-ben először járt az Északi-sarkvidéken,

beleszeretett a varázslatos világba. Részese lett a világhírű
Mosaic expedíciónak, amelyben egy százfős jégtörő hajót
fagyasztottak be 2019 októberében egy jégtáblába, tudván,
hogy a jégtáblák lassan sodródnak felfelé, a Föld legészakibb
pontjának irányába. A hajó egy
évig utazik a jég fogságában,
elhalad az Északi-sark közelében, majd valamikor 2020 nyarán kiolvad a másik oldalon. Ezt
dokumentálta az első négy hónapban a soproni fotós, illetve
visszatér majd három hónapra.
– Olyan érzés volt, mintha
a Holdon lennénk. Sötét volt,

Február 28. 20 óra, Hangár Music Garden
teljes, fekete sötétség. Ahol a
hajó reflektorai a jégre vetültek, ott lett szürkés a jég, és
a messziről jövő fény miatt
hosszúak az árnyékok. Nem
tudtam betelni vele – mesélte Eszter. – A Mosaic expedíció azért indult, hogy feltérképezze a sarkvidéki klimatikus
viszonyokat. Az egyéves küldetésen 19 ország 60 kutatóintézete, összesen 600 ember
dolgozik – felváltva. Rendkívül intenzív felkészítés előzte
meg az utat. Huszonöt nap fizikai tréningünk volt, aztán jött
a jegesmedve-támadás elleni
gyakorlat, riasztópisztollyal és
éles puskával lőttünk, tanultuk,
hogy miként kell embert menteni a vízből. Gyakorlatoztunk

egy speciális medencében, amiben teljes sötétséget csináltak,
és óriási szelet, hogy nem hallottunk semmit. Aztán elérkezett a várva várt pillanat: megkezdődött az expedíció élesben.
Minden egyes nap váratlan eseményeket hozott. Jegesmedve
jött, vihar volt, elment az áram,
és generátorokat kellett a jégre
vinni, hogy működjenek a műszerek, repedések keletkeztek a
jégen. Az a szerencsém, hogy jól
bírom a szokatlan hideget: mínusz 45 fokban is dolgoztam.
Az ujjaim a speciális védőruha
ellenére így is folyamatosan elfagytak, de úgy, hogy folytak a
könnyeim a fájdalomtól. Mégis
ez volt életem eddigi legcsodálatosabb kalandja.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ: Horváth Eszter hazalátogat szülővárosába. Izgalmas kalandjáról március 5-én, csütörtökön 18
órától mesél a Liszt-központban található Liszt Caféban. A
belépés az estre díjtalan.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk,
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

Magashegyi Underground koncert

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja.
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő,
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
aS
 oproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Európa Kiadó koncert
Február 29., szombat 19 óra, Hangár Music Garden

Peer Gynt
Február 29. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Utoljára a Soproni Tavaszi Napok keretében

Lóci játszik koncert
Február 29. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Soproni gyorstalpaló
Március 1., vasárnap 15 óra, Liszt-központ
Városjáró séta: miként, miért és hogyan épültek a Sopront övező városfalak? Kik voltak az egyik vagy éppen
a másik oldalán a falnak? Legendák, történelmi tények,
hihető és hihetetlen kalandok a Várfal sétányon sétálva.
Amiről a kövek mesélnek…

Kristin Sophie Hütter zongoraestje
Március 1. 18 óra, Pannonia Hotel

Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek
Március 1. 19 óra, Liszt-központ
A Soproni Tavaszi Napok programja

Quiz Night
Március 2., hétfő 20 óra, Liszt Café

Elfeledett Fertő tavi fürdők, a Fertő
tó kialakulása
Március 3., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Németh László nyugalmazott vízügyi mérnök előadása

Absztrakt Szerda with Szamy and
MilKyman
Március 4., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

A „színházépítő”
A Medgyaszay Istvánról szóló vándorkiállítás február
29-ig látható a Soproni Petőfi Színházban

Soproni udvarok
A Kunt Ernő Munkácsy-díjas festő emlékére összeállított kiállítás március 7-ig látható a bánfalvi fiókkönyvtárban

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Szobormozdony a vasútállomáson
A forgalomból kivont mozdonyokat gyakran nem szétvágják, beolvasztják, hanem egy állomáson kiállítják. Az így
közszemlére tett mozdonyokat a szaknyelv szobormozdonyoknak nevezi. A soproni vasútállomáson kiállított 324-es
gőzmozdony 1957-ben, tizenegy darab hasonló gőzmozdonnyal együtt, csere útján került a GYSEV-hez. A budapesti MÁV Gépgyárban 1910-ben, 2519-es gyári számmal
készült 324.1518 pályaszámú gőzös 1981 szeptemberéig volt szolgálatban, ekkor selejtezték, ezt követően felújították, hogy az új vasútállomás területén kiállítható legyen, ugyanis a nagy sorozatban (összesen mintegy 900
darabot készítettek) gyártott 324-esek között ez a legöregebb fennmaradt példány. A szerkocsival együtt összesen
96 tonna össztömegű mozdony teljesítménye fénykorában 670 lóerő volt, az engedélyezett maximális sebessége
pedig 75 kilométer per óra. Mint a többi gőzös, úgy a „magyar vasúttörténet igáslova” – ahogyan a 324-est a szakzsargon nevezte – is sűrű, gomolygó füst- és gőzfelhőt
hagyott maga után, melybe annak idején nagy kedvvel és

kíváncsisággal „álltak bele” a soproni gyerekek is a Batsányi
utcai gyalogos felüljárón, melyet a vasútvonal villamosításakor, 1987-ben bontottak el.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Virágos Sopronért
A Virágos Sopronért 146. rendezvénye a környezetvédelem és a fejlődés kapcsolatáról szólt a soproni beruházások tükrében. – Az egészséges és emberibb környezet megteremtése és fenntartása nemcsak puszta ideál,
hanem egy olyan feladat, amellyel tartozunk magunknak és az utánunk jövő generációknak egyaránt – emelte ki dr. Farkas Ciprián polgármester. – Sopronban a Modern Városok Program keretén belül számos fejlesztés
történik, amelyek több tekintetben átpozicionálják településünket. Mindezek során a környezetvédelem fontos
szerepet játszik: így ezt a szempontot előtérbe helyezve korszerűsítik az épületeket is. Az utóbbi esztendők
egyik legfontosabb beruházása az M85-ös autóút városunkig tartó szakaszának a megépítése lesz. A régóta
várt útépítéssel a város fejlődése jelentősen felgyorsul.

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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A soproni polgár büszke a városra és építi a közösséget

Nemzettudat és identitás

Dr. Simicskó István, Barcza Attila, Rubovszky András, Perkovátz Tamás és dr. Farkas Ciprián
az Összetartozunk – III. Nemzettudat és Nemzeti Identitás Konferencián FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

– Gyökerek és szárak – ha ezeket megadja az
ember a gyermekének, akkor a legfontosabbakat megadta – hangsúlyozta Simicskó István, a
hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos az Összetartozunk – III. Nemzettudat és Nemzeti Identitás Konferencián.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Középpontban Európa jövője, Sopron Téma, 2020. február 19.), harmadik alkalommal
szervezte meg a Széchenyi Társaság és a Perkovátz-Ház Baráti
kör az Összetartozunk – nemzettudat és nemzeti identitás
konferenciát. A kétnapos programnak a Liszt-központ adott
helyet, az eseményen részt
vett dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője is. A pénteki program a
helyi ifjúságnak szólt, soproni

középiskolások vettek részt az
előadásokon és nézték meg a
kulturális műsorokat.
– A mai világ középpontjában
látszólag a gazdaság, illetve annak fejlődése áll, pedig valójában a legfontosabb az ember és
az általa alkotott közösség. Sopron igazi polgárváros, amelynek
lakói ismerik, őrzik értékeiket
– mondta köszöntő beszédében
dr. Farkas Ciprián. A polgármester idézte Márai Sándor szavait, aki szerint Sopronnak múltja
van, amelyről tud, és ezért van
jövője is.

Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára hangsúlyozta az összetartozás erejét,
amelyet a fiatalok feladata lesz
megvalósítani.
– Az egyéni boldogság záloga
az erős, összetartó közösségben
rejlik – tette hozzá Perkovátz
Tamás, a Perkovátz-Ház Baráti
kör elnöke.
A hazafias és honvédelmi nevelésről dr. Simicskó István beszélt. A kormánybiztos időutazásra invitálta a hallgatóságot,
bemutatta a globalizáció folyamatát, illetve a felgyorsult világ
veszélyeit. – Gyökerek és szárak
– ha ezeket megadja az ember
a gyermekének, akkor a legfontosabbakat megadta – hangsúlyozta dr. Simicskó István, aki
szerint, ha a hazafias nevelés
nem valósul meg, akkor elveszik
a magyarság.
A kormány rengeteg gazdasági intézkedést hoz, amellyel

a határon túli magyarokat segíti – ezt már dr. Szili Katalin
mondta. A magyar autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott beszélt a trianoni
békediktátum következményeiről, a külhonban élő magyarok
helyzetéről, valamint a globalizáció nemzeti hatásairól.
Szombaton már a felnőtteket
szólították meg, a Nemzettudat és Nemzeti Identitás KözépEurópában témában hallhattak
előadásokat a résztvevők. Lengyel, cseh, szlovák és osztrák
politikai elemzők, professzorok, jogszociológusok mondták
el a véleményüket az Európai
Unióról, az Európai Egyesült
Államokról, az autonómia kérdéséről és a fiatalok jövőjéről.
A kétnapos programot az évszázadok óta testvéri közösségben együtt élő magyar, német és horvát anyanyelvűek
bálja zárta.

Védi a műemlékeket
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Wälder József-díjat
dr. Veöreös Andrásnak
ítélték oda.
A Wälder József-díj a város műszaki életében, az építészet, az
infrastruktúra fejlesztésének,
kiépítésének területén végzett kiemelkedő tevékenységet
végző magánszemély részére adományozható. A soproni városi közgyűlés 2019-ben
dr. Veöreös Andrásnak ítélte
oda az elismerést.
Dr. Veöreös András Sopronban él, nős, négygyermekes családapa. Tizenöt éve dolgozik a
műemlékvédelmi hatóságnál,
ahol több területen is bizonyította elhivatottságát: műemlék-felügyelő, vezető felügyelő,
irodavezető és hivatalvezetőhelyettes pozíciók után jelenleg mint műemléki szakügyintéző dolgozik. Oktatói munkáját

Küldetés
Horváth Ferenc jegyzete
Június 4-ig gyűjtik Sopronban – és
országszerte – az aláírásokat „Trianon érvénytelenítéséért” a Magyarok Világszövetsége
és a Trianon Társaság szervezésében (lásd „Aláírásgyűjtés” című írásunkat a 3. oldalon). Nem véletlen
az időzítés, hiszen a jelzett napon lesz száz éve, hogy
aláírták – hivatalos nevén – a trianoni békeszerződést, amely sokkal inkább Magyarország és a magyarság végzetes megcsonkítása volt. (Az első világháborút lezáró békeszerződések – mint néhány
év múlva kiderült – egy
„Magyarország száújabb háború magvait
mára ma már az az
ültették el, így eleve kielsőrendű cél, hogy
zárták az európai béke
a határainkon túl élő
tartós megteremtését.)
magyarokban erőHogy mit veszítettünk,
sítse az összetartozás arról köteteket írtak,
hogy lélekben men�tényét, és hogy megnyire
sérültünk, az szinillessék honfitársainte
felmérhetetlen.
Nem
kat mindazok a jogok,
véletlen,
hogy
száz
év
amelyek a nemzemúltával is éppúgy fáj,
tiségeknek járnak
mintha friss seb lenne.
Európa-szerte.”
A két világháború között állandóan napirenden volt Trianon, hogy aztán
ötven évig mintha nem is létezett volna. A rendszerváltást követően aztán felszakadtak a sebek, nemcsak itthon, de az elszakított országrészekben élők
körében is. Sokan már azt is relevációként élték meg,
hogy egyáltalán beszélni lehetett róla, hogy országvilág elé tárhattuk sérelmeinket. Mert többről – és
ezt minden józanul gondolkodó tudja – nem lehet
szó, nem csupán azért, mert a második világháborút
lezáró párizsi békeszerződések például visszaállították a trianoni határainkat, annyi módosítással, hogy a
kért öt Pozsony közeli faluból még három Csehszlovákiához került. De nemcsak a szerződések „szentsége”, hanem a realitás is az, hogy nincs mód a határok
megváltoztatására. Persze lehet álmodozni, téveszmékhez ragaszkodni, csak nincs semmi értelme, ráadásul elmérgesítheti kapcsolatainkat szomszédainkkal. Magyarország célja, és ezért sokat is tesz, hogy
jól működő politikai és gazdasági együttműködést
alakítson ki az összes környező országgal, így például
az úgynevezett utódállamokkal. Erről is beszélt Orbán Viktor az évértékelőjében, amely összhangban áll
azzal a 2010-ben született törvénnyel, amely június
4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
Magyarország számára ma már az az elsőrendű cél,
hogy a határainkon túl élő magyarokban erősítse az
összetartozás tényét, és hogy megillessék honfitársainkat mindazok a jogok, amelyek a nemzetiségeknek járnak Európa-szerte. Vagy járna, mert ismerjük
például a katalánok törekvését önállóságuk megteremtésére (bebörtönözték vezetőiket), a magyarok
helyzetét Ukrajnában, Szlovákiában vagy Erdélyben.
Szóval akad még bőven tennivaló ezen a területen
is. Azt azonban el kell fogadni, hogy sem a trianoni,
sem pedig a párizsi szerződéseket nem módosítják,
erre nincs is hivatalos törekvés. Akkor mégis, mire jó
az aláírásgyűjtés „Trianon érvénytelenítéséért”? Talán arra, hogy ismételten felhívja a figyelmet magára az igazságtalanság tényére és a külhoni magyarság helyzetére. Ezért vállalható, ha aláírásunkkal is
támogatjuk ezt a küldetést.

Városbemutató séták

Dr. Veöreös András a hűség napon vette át a Wälder József-díjat a város
vezetőitől FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékén
tanszékvezető egyetemi docensként végzi. A Soproni Városszépítő Egyesület aktív tagja, vezetésével évente zsűrizik

és díjazzák Winkler Oszkár emléktáblával az arra érdemes
épületeket. Sopron műemléki
védelem alatt álló épített környezetének megőrzését, megóvását nagy szakértelemmel
végzi, az ügyfeleket, tervezőket

konstruktív javaslatokkal segíti.
Műemlékvédelmi tevékenységét a hatósági munka és az egyetemi oktatás mellett különböző
műemléki felmérések, előadások, szerteágazó publikációk is
gazdagítják.

Tizenhárom csoportban
közel ötszázan vettek részt
az elmúlt vasárnap tizenharmadszor megtartott
idegenvezetők világnapi
városbemutató sétákon.
Hat különböző időpontban
tapasztalt idegenvezetők
meséltek a város történelméről, nevezetességeiről.
– A páneurópai piknik
emlékparki túrák mellett
kedveltek volt a belvárosi, bécsi külvárosi séták,
valamint a brennbergbányai kirándulás és a borral kapcsolatos előadások

is – mondta Kiss János, az
esemény egyik szervezője. – Voltak olyan részvevőink, akik a környező kisvárosokból kifejezetten
azért utaztak el ezen a napon Sopronba, hogy jobban megismerjék városunkat. A legfőbb cél ilyenkor
a város népszerűsítése és
történeteinek bemutatása.
Sopron történelme olyan
gazdag és változatos, hogy
azoknak is tudunk mindig
újat mondani, akik már
sokadszor vesznek részt a
vezetéseinken.
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Július elsejétől betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását

Elkészült a klímavédelmi akcióterv
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A kormány elfogadta a klímavédelmi akciótervet, amelynek célja, hogy
2030-ra a Magyarországon előállított villamos energia 90 százalékban
szén-dioxid-mentes legyen – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök
évértékelő beszédében.
A kormányfő kiemelte: komoly lépéseket kell
tenni, hogy megvédhessék, amit elértek – fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és baljós árnyak gyülekeznek az európai
gazdaság fölött is.
A miniszterelnök úgy látja, hogy „a klímavédelem politikai divattá lett”, a sok üres beszéd pedig lerontja az ügy komolyságát. Pedig ideje beszéd helyett cselekedni. Éppen
ezért július 1-jével megkezdik az illegális

hulladéklerakók felszámolását, és megbüntetik a szennyezőket. Betiltják az egyszer
használatos műanyagok forgalmazását, lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását,
megvédik a folyókat a külföldről ide érkező hulladékoktól.
Orbán Viktor kitért arra is: szigorúan fognak
fellépni a Magyarországon működő multinacionális cégekkel szemben, előírják, hogy
környezetbarát technológiákat alkalmazzanak. Emellett a következő két évben 32 milliárd forinttal támogatják a kis- és középvállalkozások megújulóenergia-termelését.
A miniszterelnök közölte: minden újszülött
után tíz fát ültetnek, 2030-ra elérik, hogy az
ország erdővel borított területe 27 százalékra növekedjen. A következő 10 évben meghatszorozzák a naperőművek kapacitását.
Támogatni fogják az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát, valamint

2022-től csak elektromos buszok forgalomba állítását fogják megengedni a városi közlekedésben. Bevezetik a Zöld Államkötvényt,
a kormány vállalja, hogy az ebből befolyó
pénzt csak klímabarát programokra fordítja.

A soproni program
Városunk képviselő-testülete tavalyi utolsó ülésén tárgyalta a klímavédelmi programról szóló előterjesztést. Dr. Farkas Ciprián polgármester az előterjesztett napirendi
pontban leszögezte: Sopron önkormányzata összhangban Magyarország Kormányának
klímavédelmi céljaival jelentős előrelépéseket tett az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében.
Jelenleg kidolgozás alatt áll a helyi klímavédelmi stratégia. Ennek egyik eleme, hogy
40 százalékkal csökkentsék 2030-ig a város
szén-dioxid-kibocsátását. Az önkormányzat

Tavaszi kerti munkák

A hagymás virágainkat már ősszel el kell ültetnünk, hogy tavasszal virágba boruljon a nárcisz, a tulipán és a
jácint. Ha elmaradt az őszi ültetés, tavasszal mindenképp tegyük földbe a hagymákat! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MADARÁSZ RÉKA

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb
időjárásnak megvannak az előnyei és a hátrányai. A kerttulajdonosok például már most nekiláthatnak a teendőiknek.
A pluszok lehetővé teszik többek között, hogy a kertben „előre dolgozzunk”, és elvégezzük
azokat a feladatokat, amelyeket
hűvösebb napokon nem lehetne. Veteményeseink és virágágyásaink talajmunkáit például már most elkezdhetjük.
– A hagymás virágainkat
már ősszel el kell ültetnünk,

hogy tavasszal virágba boruljon a nárcisz, a tulipán és a jácint, ugyanis a hajtáshoz és a
virágzáshoz hideghatásra van
szükségük – mondta a Soproni Témának Horváth Gábor, a
Roth-szakgimnázium kertészeti tangazdaságának vezetője. – Ha elmaradt az őszi ültetés,
tavasszal mindenképp tegyük

földbe a hagymákat! A virágzás
és a növekedés ugyan nem lesz
teljes értékű, de legalább a hagymákat megmenthetjük, hogy a
következő ősszel már „az előírásoknak megfelelően” telepíthessük ki őket.
A kánnát (rózsanádat) tavas�szal ideális kiültetni, ugyanis
a gumóit a fagy károsíthatja.
A műveletet lehetőleg májusra időzítsük, amikor már kellően meleg a talaj. Ha vöröshagymát szeretnénk termeszteni,
ajánlatos dughagymát vásárolnunk, ellenkező esetben ugyanis csak az előző évben elvetett
magokkal tudunk értékes korai

zöldséget nevelni. Ha a dughagymát március elején kiültetjük, akkor viszont már nyár elején tudunk belőle fogyasztani.
– Ha paprika- vagy paradicsompalántát nevelnénk, érdemes már februárban vagy
március elején elvetnünk a magokat – tette hozzá a szakember.
– Szaporítóládában, fűtött, világos helyen, de akár a konyhaablakunk párkányán mi magunk
is felnevelhetjük a növényeket.
Ha később kipoharazva tovább
gondozzuk őket, májusban kiültethetjük őket a szabadba, ennél
is korábban esetleg termesztő
berendezésbe.

Egységes ellenőrzési rendszer
Mi szükség volt matricákra, hiszen a kukákra pár évvel ezelőtt azonosító kódtáblácskákat kellett felhelyezni? – kérdezte szerkesztőségünknek küldött levelében olvasónk, aki
a február 12-i lapszámunkban megjelent, Matricák a kukákra című közleményre reagált.
Az ügyben megkerestük a hulladék elszállítását végző Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
(STKH) Kft.-t. Válaszukban kifejtették: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. országosan egységes ellenőrzési rendszert vezetett be. Ennek egyik része, hogy azonosító matricát kell felragasztani
a kommunális gyűjtőedényekre. Március elsejétől pedig
már figyelik, hogy mindez megtörtént-e.

A közeljövőben azt is ellenőrzik, hogy valóban a közszolgáltatási szerződésben szereplő méretű kukát helyezik-e
ki a házak elé.
A kódtáblás felvetésre a következő választ kaptuk: a hulladékgyűjtő edények adathordozóval (chip) ellátását az STKH
2014-ben Sopron mellett 39 településen vezette be. Időközben azonban jelentősen átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere, a feladatot a NHKV Zrt. koordinálja, illetve a díjakat is ők szedik be. STKH jelenleg 260 településen
látja el a hulladékelszállítással kapcsolatos feladatokat, az
intézkedések 380 ezer embert érintenek.
Megtudtuk: ott, ahol a chipes rendszer működik, azt
– a matricákkal együtt – jövőben is használni fogják.

csatlakozott a köztársasági elnök védnökségével működő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által elindított programhoz is.
A városban az elmúlt években számos olyan
beruházás megvalósult, amely csökkenti a
károsanyag-kibocsátást, mérsékli az energiafelhasználást: például befejeződött 10 önkormányzati épület energetikai korszerűsítés, 27 ezer közterületi lámpatestet cseréltek
le LED-es fényforrásra. Sopron több pontján
van lehetőség az elektromos járművek töltésére, az önkormányzat is vásárol a közeljövőben két elektromos autót. A gyalogos,
kerékpáros közlekedés előmozdítása érdekében a Jereván-lakótelepen, illetve a Lövérekben kiépítették a kerékpárút-hálózatot. Emellett a szélsőséges nyári hőhullámok
mérséklése érdekében folyamatosan bővülnek és újulnak meg Sopron parkjai, zöldfelületei – áll a december 18-i közgyűlési határozati javaslatban.

A hulladékszegény
életmódra voksol

Bányai Klaudia mindent megtesz azért, hogy minél
kevesebb szemetet termeljen
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

KÖVES ANDREA

Világszerte egyre több a híve a zero waste
(hulladékszegény életmód) mozgalomnak,
e szerint él a Soproni Egyetem közgazdászhallgatója, B
 ányai Klaudia is.
A hulladékszegény szemlélet
szerint vezetett háztartás az
újrahasznosításnál is hatékonyabb megoldásokat keres a
hulladékgazdálkodás tekintetében. A lényege: olyan életmódot éljünk, amelyben különböző
lépések segítségével minimalizáljuk a keletkező szemetünket. Bányai Klaudia négy–öt évvel ezelőtt olvasott egy cikket
egy amerikai lányról, aki e szerint a szemléletmód szerint él,
és egy csomagolásmentes boltot is nyitott. Nagyon megtetszett neki ez az életmód, úgy érzi: tisztább a lelkiismerete, ha a
környezet megóvása érdekében
mindent megtesz, amire lehetősége nyílik.
– Mindezt a kollégiumi körülmények között is meg tudom
valósítani – mesélte Klaudia.
– A kollégiumi mosógépbe én
nem mosószert teszek, hanem
mosódiót, amit egy textilzsákban helyezek a ruhák közé, az
öblítő szerepét pedig a citromsav tölti be, ami mellé még egy

kis illóolajat csepegtetek, hogy
illatosabbak legyenek a ruhák.
Takarításhoz vízzel higított ecetet használok szintén illóolajokkal, a tisztálkodószerek is
környezetbarátok. Bambuszfogkefém van, fogporral mosom a fogam, a fésűm fából
van, természetes alapanyagú
szappant használok, és szilárd
samponnal mosom a hajam.
Vásárolni már évek óta a saját
textilzacskómmal megyek: ebbe kerülnek a zöldségek, a gyümölcsök, a kimérhető magvak
és a pékáru. Ha csomagolt terméket veszek, akkor figyelek
rá, hogy ne műanyagba legyenek burkolva, hanem papírba
vagy üvegbe.
Az egyetemista lány szerint ez
az életmód egyáltalán nem bonyolult, nem követel több energiát, de érdemes fokozatosan elkezdeni. Talán hihetetlen, de így
sokat spórolhat is az ember, hiszen az ecet, a mosódió, a mosószóda olcsóbb a hagyományos
tisztítószereknél.

2020. február 26.

›

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Fontosak a népmesék?
HORVÁTH MIKLÓSNÉ:
Fontos, hogy a szülők népmeséket meséljenek a gyermekeiknek. Meg kell mutatni számukra a helyes irányt,
amelyet a mesék is közvetítenek. A számítógép, az internet világában is szükség
van az olvasásra.
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Továbbra is népszerű a soproni NépmesePont

A mesék birodalma

TRAXLER ZOLTÁNNÉ:
A hat gyermekemnek annak
idején rendszeresen olvastam mesét, köztük magyar
népmeséket is. Jó közös elfoglaltságok voltak ezek, és
hasznosak is, hiszen bővült
a szókincsük és tanulhattak
is belőlük.
KIRÁDI MIHÁLYNÉ:
Az unokáim nagy kedvence a Holle anyó, ezt a
színházban is megnéztük.
Amikor kicsik voltak, akkor saját magam, illetve a
család történeteit meséltem nekik. Többek közt arról is, hogy milyen volt az
élet, amikor én voltam a
mamám unokája.

A NépmesePont létrejöttével össze tudták kötni a soproni színház és a Cinege AMI színitanodáját – három
csoportban összesen 115 fiatallal foglalkozik Komáromi Sándor FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

Mosolygó gyermekarcok, nevető kamaszok – sikeresen működik
már másfél éve a NépmesePont a
Liszt-központ mínusz 1. szintjén.

VÁMOS ANTAL:
A mesékben a jó mindig
elnyeri jutalmát, a gonosz
pedig a büntetését. A helyes értékrendet közvetítik a magyar népmesék. Az
is fontos, hogy a gyerekek
fantáziája határtalan, szinte
bármit el tudnak képzelni.

›

RÖVIDEN

A kórusoké a belváros
Június 27-én ismét énekhang tölti be Sopron belvárosát
– immár harmadszor rendezik meg a soproni kórusünnepet. A szervezők március 1-jéig várják azoknak a soproni és környékbeli énekkaroknak, énekegyütteseknek,
templomi kórusoknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az idei programba. További részletek:
http://korusunnep.hu.

– Népszerűsítsük a magyar népmesét, növeljük kulturális intézményünk szerepét a városban, az iskolán kívüli oktatásban
vegyünk részt műhelyfoglalkozások, versenyek, alkotói csoportok, táborok szervezésével!
– ezeket a célokat fogalmazták
meg másfél évvel ezelőtt a soproni NépmesePont létrehozói.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a soproni pont megvalósítására és minimum 3 éves
működtetésére 79,8 millió forintos támogatást nyert a Pro
Kultúra az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázatán.

– Az elmúlt másfél évben
számtalan programot szerveztünk, illetve azokban közreműködtünk – mesélte Komáromi
Sándor, a NépmesePont szakmai vezetője. – Az egyik fő feladatunk, hogy óvodai, iskolai
csoportoknak tartunk ingyenes tematikus foglalkozásokat. Hetente 3–5 csoportot fogadunk, ők kézműves, drámai
vagy mesés, zenés programon
vesznek részt. Nyáron napközis
táboroknak is helyet adtunk, de
a Pro Kultúra rendezvényein és
városi eseményeken is aktívan
részt veszünk. A fertőrákosi

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1990
Új haszonbérleti
szerződések
Sopronban a tanácsi kezelésben
lévő földek bérleti díja a bérlemények többségében nincs
arányban a terület használati
értekével és nem tart lépést az
inflációval, ezért a termelés-ellátásfelügyeleti osztály a jövőben minden év január 2-i, úgynevezett „malmi II” minőségű
étkezési búza soproni felvásárlási árának figyelembevételével
állapítja meg a bérleti díjaikat.
A belterületen, például az Alsóés Felső-Lövérekben 100 négyzetméter terület bérleti díja 40
kilogramm búza felvásárlási
árával lesz egyenlő. (Kisalföld)

Gosztola búcsúmeccse
Kedden délután a legnépszerűbb magyar csapat, a
Ferencváros vendégszerepel
Sopronban. A fővárosi labdarúgók az SSE vendégei lesznek.
A soproni csapatban ebből az
alkalomból búcsúztatják a 32.
évében járó Gosztola Józsefet,

aki nyár óta az ausztriai
Ternitzben játszik. A népszerű
Goszti az SSE-ben több mint
200 bajnoki és kupamérkőzésen szerepelt és 48 gólt rúgott.
A kék–fehér mezben töltött évek
során sok néző tőle láthatta
igazán, milyen a bombalövés,
milyen a nagy gól. Különösen
a tavaly tavaszi idény hozott
sok sikert a szakállas csatárnak. Új egyesületéhez négyéves
szerződés köti, ugyanakkor a
Soproni Sportcentrumban dolgozik. Ternitzben nehéz a dolga,
mert a hihetetlen népszerűségnek örvendő, tavaly elhunyt
Bogáti Attila örökébe kellett lépnie. Gosztola azonban eddig jól
megállta a helyét, hiszen ősszel
hétszer talált az ellenfelek hálójába. (Kisalföld)

1960
Emelkedő
idegenforgalom
A soproni Idegenforgalmi
Hivatal a napokban adta át
jelentését a városi tanács üdülőhelyi állandó bizottságának

az elmúlt évi soproni idegenforgalomról. Sopronban 1959-ben
56 191 látogató volt. Közülük
5820-an az öt soproni üdülőben
töltöttek két hetet, 3360-an az
Állami Szanatóriumban kerestek gyógyulást, míg a nyári
pedagógusüdü lésen 3000en vettek részt, úttörőüdülés
keretében ugyancsak 3000-en
élvezték két hétig Sopron szépségeit. Nagy számban jártak
kirándulók is a városban. 149
iskolai csoport 4945 diákkal
érkezett Sopronba. Az ünnepi
hetek alatt különvonaton 3300an érkeztek. A külföldiek közül
négy szovjet csoport, két lengyel, egy bolgár, két csehszlovák, egy jugoszláv, egy kínai, öt
NDK, két francia és nyolc osztrák csoport ismerkedett meg
a város nevezetességeivel. Az
idegenforgalom emelkedését
bizonyítja az üdülőhelyi díjak
címén befolyt összegek növekedése is. 1957-ben 110 000
forint volt, 1958-ban 194 000,
1959-ben pedig 199 000 forint.
(Kisalföld)

barlangszínházba tematikus
napokat szervezünk, ilyenkor a
barlang bemutatása mellett drámafoglalkozást is tartunk.
Fontos fejlesztés, hogy a NépmesePont létrejöttével össze
tudták kötni a soproni színház
és a Cinege AMI színitanodáját, így a foglalkozásokat már
itt tartják.
– Három korcsoportban ös�szesen 115 beiratkozónk van,

nekik hetente tartok foglalkozásokat – folytatta Komáromi
Sándor. – Ha éppen a NépmesePont foglalt, akkor a Lisztközpont más termeiben kapunk helyet.
A NépmesePontnak a szakmai
vezetőn kívül két munkatársa
van, de folyamatosan együtt
dolgoznak a Pro Kultúra munkatársaival, illetve együttműködnek a soproni médiaklubbal is.

A NÉPMESÉKRŐL: A népmesék nyelvünk valóságos kincseskamráját tárják fel a kisgyermekek előtt. A kicsik a mese szereplőinek viselkedéséből, a mese mondanivalójából fontos
erkölcsi fogalmakat tanulnak meg (például becsületesség,
bátorság, jószívűség, irigység, kapzsiság). Találkoznak szokatlan hangulatú igékkel, hangulatfestő, hangutánzó, rokon
értelmű szavakkal. A kisgyerekek számára a népmese segíti az idő- és térviszonyok érzékelését is. Felfedezik, megtanulják a kapcsolatot, az események közötti ok-okozati ös�szefüggést. A kisgyermekek számára a mese csoda, és nekik
éppen erre van szükségük.

Zárójelentés
PLUZSIK TAMÁS

1940
Nagycenket elzárta a hó
Nagycenken annyi hó esett a
napokban, hogy a hótorlaszok
miatt a község el van zárva a
világtól. A lakosság közös munkával tisztítja nap nap után a
havat. Ezért fizetés nem járván,
sokan zúgolódnak. Pedig a köznek érdekéről van szó, s a borzalmas télre senki sem számított. (Magyarság)

Egyre hidegebb az idő
Sopronban is
Hazánkban a nappali viszonylagos felmelegedés mellett igen
erős éjszakai lehűlések vannak.
Sopronban mínusz 22 fok volt,
de Losoncon és Alsó-Vereckén
másfél méteres talaj feletti
magasságban mínusz 24 fokot
is észleltek. A nagy éjszakai
lehűlés a hófúvásokat megfagyasztja, s így azoknak az eltakarítása is vontatottan megy.
(Magyar Nemzet)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Nagy várakozás előzte meg a Zárójelentés című új Szabó István
film premier előtti vetítését a
soproni Elit Moziban. Az Oscar-,
Aranypálma- és Ezüstmedve-díjas rendező hosszú szünet után
jelentkezett új alkotásával. Stephanus professzort váratlanul
nyugdíjazzák. A doktor még
nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi
kollégáitól, hazaköltözik a szülőfalujába, és – a helyiek nagy
örömére – körzeti orvosként
dolgozik – így kezdődik a történet. A Zárójelentésben egy tucat

›

Kossuth-díjas színész játszik, főszereplője a Golden Globe-díjas
Klaus Maria Brandauer.
A premier előtti vetítés után
a soproni mozi színpadán
megjelent a filmben a kórházi főorvost alakító Bálint András, a Kristóf atyát megformáló
Eperjes Károly, a titkárnőt játszó
Virga Tímea, a zenei rendező Pacsay Attila, a producer Sándor
Pál, valamint a film rendezője, Szabó István. Az alkotók néhány kulisszatitokba is beavatták a nézőket.
A film vetítése országszerte,
így Sopronban is február 27-én,
csütörtökön kezdődik.

RÖVIDEN

Országjáró soproni művészek
Együtt ülünk a világfa ágán címmel verses, zenés kulturális műsort vittek hátrányos helyzetű gyerekeknek, nehéz
sorsú cigány fiataloknak a Soproni Petőfi Színház művészei
szerte az országba és a Vajdaságba az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati lehetőségének köszönhetően
januárban és februárban. Ötezer kilométert meghaladó
turnéjuk Sopronból indult és zárásként a Doborjáni-iskolába tértek vissza.
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Reális cél a csapatnak az NB III-ba való feljutás

SCS: új igazolások

2020. február 26.

A védekezésen
javítana Flevarakis
RÁZÓ LÁSZLÓ

Novemberben vette át a szakmai munka irányítását az SKC-nál a görög Kostas Flevarakis.
A vezetőedzőt az eddigi eredményekről, tapasztalatairól és a csapat játékáról kérdeztük.

Jakab Gábor és Mayer Péter FOTÓK: NÉMETH PÉTER
PÁDER VILMOS

Két soproni kötődésű, tehetséges
labdarúgót igazolt a megyei I. osztály listavezetője, az SC Sopron.
Jakab Gábor
(20) védőjátékos, sportos családban, Sopronban született. Édesapja, dr. Jakab Zsolt a labdarúgás elkötelezett híve, a Nebuló
SE utánpótlás-nevelő egyesület vezetésében tevékenykedik.
A védőjátékos a labdarúgást
Hegykőn kezdte, majd a Nebuló SE-hez igazolt, innen került a
Győri ETO utánpótlás akadémiájára. Az U12-től az U19-ig minden korosztályt végigjárt, majd
kölcsönjátékosként fél évet a
Győr-Ménfőcsanak NB III-as
együttesében játszott.
– Sikerült a beilleszkedés,
hogy érzi magát új klubjában?
– Nagyon jól érzem magam,
kiválóak a körülmények, eddig minden pozitív. A beilleszkedés gyorsan ment, kiváló

közösségbe kerültem. Sokan
azonos korosztályhoz tartozunk, jól megértjük egymást.
– A vezetés magasabb célokat kitűzött ki, megvalósíthatóak ezek?
– Reális cél az NB III-ba való
feljutás. A csapat ereje adott,
az elszántság minden társamon látszik. Bizakodva várom
az idényt.
– Tapasztalt-e különbséget
az NB III-as, valamint a jelenlegi edzések között?
– Alig tapasztalható különbség, profi körülmények közt
gyors, agresszív, NB III-as szintű felkészülési mérkőzéseket
játszottunk.
– Hogyan sikerül ös�szeegyeztetni a sportot és
a tanulást?
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– Profi labdarúgóként megtanultam beosztani az időmet, így
nem okoz problémát. A focit nagyon szeretem, még sokáig ezen
a területen szeretnék maradni,
de a jövőmet is tervezem. A győri Széchenyi István Egyetemen
sport és rekreációszervezés szakán tanulok.

Mayer Péter (23) kapus, soproni születésű játékos. Pályafutását Peresztegen kezdte, majd
az SC Sopron Utánpótlásnevelő Egyesületnél az U19-es korosztályig végigjárta a különböző korcsoportokat. Két évet
Ausztriában légióskodott,
majd a megyei I. osztályú Fertőszentmiklós játékosa lett, de
játszott Hegykőn is. A tehetséges kapus mindent elkövet fejlődése érdekében, pihenőnapjain és szabadidejében külön
edzésekre jár.
– Kitől örökölte a foci
szeretetét?

›

– Valószínű édesapámtól,
aki fiatalon az SLC játékosa
volt 1993-ig.
– Egy teljesen új szakmai
vezetésbe került vissza, érez
változást?
– Örülök, hogy jó közegbe kerültem, az edzések nagyon változatosak, nagy kedvvel végzem.
– Milyen volt a fogadtatás a
társak részéről?
– A fiúk barátságosak, mindenkivel kiváló kapcsolatban
vagyok, mondhatnám baráti a
viszonyunk.
– Milyen célokkal vág neki
a bajnokságnak?
– Több célom is van, az első
és legfontosabb, hogy nyerjük
meg a bajnokságot és kerüljünk
fel NB III-ba. A város és a labdarúgást szerető szurkolóink megérdemelnének egy NB III-as csapatot. Továbbá motivációmat
még növeli, hogy párom édesapja, Bokán Zsolt is az SC Sopron edzője, nem szeretnék csalódást okozni.

– Mennyire elégedett a csapat
szereplésével, mióta átvette a
vezetőedzői tisztséget?
– Kicsit több mint három hónapja dolgozom együtt a kerettel, 7 mérkőzést nyertünk meg
ebben az időszakban. A csapat
hozzáállásával, küzdeni tudásával elégedett vagyok, mindenki a maximumot nyújtja
a mérkőzéseken. Más kérdés,
hogy a bajnokság olyan erős,
hogy ezzel együtt is nehéz előrelépni a tabellán, legalábbis
nem annyit, amennyit szerettünk volna. Ebben van egy kis
hiányérzetem, de összességében elégedett vagyok.
– Az eddig eltelt időszakban milyen tapasztalatokat
szerzett Magyarországon és
Sopronban?
– Alaposan felkészültem a
magyar kosárlabdából, mielőtt
elköteleztem volna magam.
Azt kaptam, amire számítottam, sok légiós szerepel a ligában, ez kiegyensúlyozottá teszi
a bajnokságot. Olyan, mintha
minden egyes mérkőzés egy
kis döntő lenne. A várossal, az
itt élőkkel is megismerkedtem,
barátságosan fogadtak, kedvező tapasztalataim vannak. Jól
érzem magam Sopronban, ez

pedig feltétele annak, hogy pozitívan irányítsam a csapatot.
Külön öröm számomra, hogy
a közönség és a csapat egymásra talált, így kiváló hangulatú meccseket játszhatunk,
ez segít a további győzelmek
megszerzésében.
– Mire használja a csapat
a hosszabb bajnoki szünetet,
miben kell előrelépnie a jobb
szerepléshez?
– Ritka, hogy egy bajnokságban ilyen hosszú szünet van.
Folyamatosan edzünk és edzőmeccseket is játszunk, mert
a tréningeken gyakoroltakat
meccshelyzetben kell megvalósítaniuk a játékosoknak.
A védekezésen kell csiszolnunk,
ugyanis hiába vagyunk kellően agresszívak, és védekezünk
a faulthatáron, ha ez azzal jár,
hogy már a második negyedben a kipontozódás veszélyezteti játékosainkat. Emellett fontos,
hogy az edzőmeccseken azok is
több lehetőségeket kapjanak,
akik tétmeccsen kevesebbet játszottak. Ez azért is fontos, mert
a jó magyar játékosokra nagy
szüksége van a csapatnak, a légiósok jönnek-mennek, de igazán egy ütőképes magyar magra lehet építeni hosszabb távon.

RÖVIDEN

Tigrisek: rehabilitációs központ
Rehabilitációs és prevenciós központot alakítottak ki a
Soproni Tigrisek Sportegyesület belvárosi sportcsarnokában. A pénteki átadáson részt vett Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője, Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára is.
– A központ elsődlegesen a sportolók, kerekesszékes
sportolók, kosárlabdázók kezelésére jött létre. A Tigrisek
különböző csapatainál több mint kétszázan sportolnak
– mondta lapunknak Nagy Tamás elnök. – A szabad kapacitások erejéig vállaljuk, hogy ingyen fordulhatnak ide
a város többi kosárlabda-egyesületének tagjai. A beruházás 13 millió forintba került, ennek 70 százalékát a vállalatok által felajánlott adóból, a többit pedig saját forrásból
finanszíroztuk. A szakszemélyzet dr. Martos János reomatológus, valamint Pálla Andrea szakasszisztens – aki
a balfi szanatóriumban sokéves tapasztalatot szerzett.
Olyan eszközöket szereztek be, mint például axion kezelőágy, elektromágneses lökéshullám-terápiás és lézerkészülék, de igénybe vehető a masszázs és a gyógytorna is.

Jelmezes jótékony futók
A soproni Családok Átmeneti Otthona számára gyűjtöttek gyorsan fogyó tisztálkodási eszközöket, pelenkát,
babafürdetőt, nedves törlőt, gyerekfogkrémet, fogkefét,
papír zsebkendőt soproni futók. A sportolók vicces jelmezekbe öltözve futottak vasárnap délelőtt a Lövér körúton, így az adakozás mellett sokaknak okoztak vidám
perceket. Az emberek integettek, autójukból dudáltak,
mosolyogtak, sőt még fotózkodtak is a jelmezes futókkal.

Kostas Flevarakis FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Tenisz: soproniak
a válogatottban
A címvédő francia, illetve az orosz csapat lesz a
magyar női teniszválogatott ellenfele a Fed-kupa
döntőjében, amelyet április 14. és 19. között rendeznek Budapesten.
A négy csoportgyőztes
jut be az elődöntőbe, a
párharcok két egyes és
egy páros mérkőzésből
állnak majd.
A szövetségi kapitányoknak tíz nappal a torna
előtt kell leadniuk az öttagú csapat névsorát. A magyar csapatot képviselő
játékosokat is hamarosan
megnevezik, de a soproni
Babos Tímea, Jani Réka,
valamint Gálﬁ Dalma, Stollár Fanny, Bondár Anna és

Nagy Adrienn is esélyes
arra, hogy Magyarországot
képviselje a fővárosban.
– Mi már azzal nyertünk,
hogy otthont adunk a döntőnek – szögezte le Juhász
Gábor, a szövetség főtitkára, hozzátéve, hamarosan
megkezdődik az egyeztetés a csapattagokkal, akik
jelenleg szerte a világban
versenyeznek.
A legnagyobb siker a magyar női tenisz számára,
hogy a budapesti rendezés egyben szabadkártyát
is jelent a magyar Fed-kupa-csapatnak, így a legeredményesebb női játékosaink a világ legjobbjai
ellen lépnek pályára a Papp
László Sportarénában.

2020. február 26.

›

LELÁTÓ

Röplabda
Február 26., 27.,
szerda, csütörtök
15.15, Széchenyigimnázium, vendéglátó iskola
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság
11. forduló

Ügyességi
verseny
Február 26., szerda
13 óra, műjégpálya
Városi jeges ügyességi verseny

Labdarúgás
Február 29., szombat
15 óra, városi stadion
SC Sopron
– Öttevényi TC

Teke
Március 1.,
vasárnap 10 óra,
Győri úti tekepálya
Turris SE Sopron
– Postás SE

Önkéntesek
Mintegy 2600 önkéntes
jelentkezett a nyári labdarúgó Európa-bajnokság
budapesti mérkőzéseire. A június 12-én kezdődő Eb-t 12 ország egy-egy
városában rendezik, a Puskás Arénában három csoportmeccs mellett egy
nyolcaddöntő lesz. A torna július 12-én a londoni fináléval zárul. (mti)
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A Sopron Basket nem utazott el az Euroliga-mérkőzésre

Felelős döntés született
HORVÁTH FERENC,
RÁZÓ LÁSZLÓ

A Sopron Basket nem
utazott el a Schio elleni Euroliga-mérkőzésre, amelyet a FIBA
döntése értelmében
csütörtökön este rendeztek volna meg
Ljubljanában.
Mint ismert, Schio az olaszországi Vento tartományban van, amely a koronavírus
egyik gócpontja. Ezért jelölte
ki a FIBA Ljubljanát a mérkőzés
új helyszínéül. A csapat azonban Szlovéniába sem utazik el.
A döntésről Török Zoltán, a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és
dr. Farkas Ciprián polgármester
tartott sajtótájékoztatót.
Török Zoltán elmondta, a
városvezetéssel közös döntés
született, mert az olasz csapat
játékosai és vezetői életvitelszerűen élnek a fertőzött városban,
ezért kockázatos lenne az érintkezés velük.
Dr. Farkas Ciprián kiemelte,
a legfontosabb a soproni emberek biztonsága, ezért jó és
felelős döntés született. Török
Zoltán kitért arra is, hogy

A Kurszk ellen vereséget szenvedett a Sopron Basket (felvételünkön), a PEAC-Pécs elleni siker viszont
alapszakasz-győzelmet ért FOTÓ: NÉMETH PÉTER
határozatukat támogatta az
országos szövetség is, és vállalják a FIBA esetleges büntető
szankcióit. A polgármester arról
is tájékoztatott, hogy már február elején kérte a város védelmi bizottságát, hogy tekintsék
át a helyzetet és tegyék meg a
szükséges előzetes intézkedéseket, ha indokolt. A város folyamatos kapcsolatban áll az országos központtal, de szerencsére
eddig nincs fertőzött Magyarországon. A városvezetés teljes
támogatásról biztosított a Sopron Basket csapatát.

Határ Bernadett WNBA-szerződést kapott

Sopron és Amerika

Múlt csütörtök este a Novomatic-aréna és az M4 Sport nézői is láthatták, hogy a Sopron
Basket a továbbjutás szempontjából sorsdöntő meccsen fogadta az orosz sztárcsapat, Dinamo
Kurszk együttesét. Két negyeden át a hazaiak irányítottak,
szünetben vezettek is, amiben nagy szerepe volt „Jeca”
Brooksnak és Briann Januarynak. Szünet után aztán ledolgozta hátrányát az orosz együttes, a meccs hajrájában pedig
döntő volt, hogy January ellen
másodszor is sportszerűtlen

hibát fújtak a játékvezetők, így
kipontozódott, a Sopron pedig
vereséget szenvedett. Az eredmény: Sopron Basket – Dinamo
Kurszk: 61–74.
Hétvégén aztán bajnoki mérkőzés következett, méghozzá az
ellen a PEAC-Pécs ellen, amely
hazai pályán legyőzte a soproni hölgyeket. A visszavágás nem
volt kérdéses: a soproni csapat
Dupree és Dubei vezetésével
mind a négy negyedet megnyerte. A győzelem pedig azt
is jelenti, hogy a további eredményektől függetlenül a Sopron

Basket lesz az idei bajnokságban az alapszakasz győztese.
A végeredmény: Sopron Basket
– PEAC-Pécs: 72–55.
– Az Euroliga-meccsen nagyon akartuk a sikert, fájó a vereség, de büszke vagyok a játékosokra, hiszen Európa egyik
topcsapata volt az ellenfél – ös�szegzett Gáspár Dávid vezetőedző. – A Schio ellen mindent
megteszünk a továbbjutásért.
A Pécs ellen nem volt az igazi a
támadójátékunk, de kézben tartottuk a meccset, ismét köszönetet mondok közönségünknek.

Városi tekerangadó

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két fontos bejelentést is tett a
Sopron Basket a csapat centere, Határ Bernadett pályafutása
kapcsán. Az egyik, hogy a 206
centiméter magas középjátékos a következő szezonban is a
Sopron Basket csapatát erősíti,
a másik pedig arról szólt, hogy a
nyári időszakban mégis elhagyja városunkat a kosárlabdázó:
az amerikai WNBA-ben játszhat,
az Indiana Fever együttesében.
Határ Bernadett az elmúlt
két szezonban inkább kiegészítő embere volt az Euroligában a Roberto Iniguez irányította zöld-sárga csapatnak. Az
idei szezonban viszont stabilizálta helyét a kezdő ötösben és
szorgalmasan gyűjti a pontokat és lepattanókat a legmagasabban jegyzett európai pontvadászatban is. A középjátékos
most újabb helyszínen próbálhatja ki magát, hiszen nyitott
szerződést kötött a női kosárlabda csúcsbajnokságának számító WNBA egyik csapata, az Indiana Fever együttesével.
– Lehetőségnek tekintem ezt
a szerződést, a legfontosabb célom, hogy tanuljak a legjobbaktól, tovább fejlesszem a játékom – mondta Határ Bernadett.
– Amerikában testközelből láthatom, hogy hol tartok az ottani kosárlabdázókhoz képest,
és azt is, hogy miben és men�nyit kell még fejlődnöm. Élni
szeretnék ezzel a kiváló lehetőséggel, de nincsenek különösebb elvárásaim, akkor sem
leszek elkeseredve, ha az első
mérkőzéseken nem kerülök a

A városi tekerangadót a Scarbantia és a Turris játékosai is presztízscsatának
tekintették FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Soproni házirangadót rendeztek a teke NB II.
északnyugati csoportjában. A Scarbantia SE
– Turris SE Sopron mérkőzést mindkét oldalról
komoly várakozás előzte meg.
Határ Bernadett folyamatos jó teljesítményével
hívta fel magával a figyelmet
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

meccskeretbe, hiszen elsősorban tanulni szeretnék.
A Sopron Basket közleménye hangsúlyozta: Határ Bernadett fiatalon került Sopronba, azóta rengeteget fejlődött
a játéka, most pedig ő lesz

klub első magyar WNBA-s játékosa. – A klubnál folyó kimagasló szakmai munka elismerése, hogy a tengerentúlon
is felfigyeltek Bettire és szerződést kínáltak neki – írták a
közleményben.

A korábbi években a két soproni
csapatot a szövetség döntése értelmében két, eltérő NB II-es csoportba osztották be, így elmaradtak a városi rangadók. Idén
viszont ugyanabban a csoportban szerepel a két másodosztályú tekeegyüttes, vasárnap pedig eljött a rangadó napja.
– Természetesen komoly
hagyománya és nagy presztízse van a városi tekederbinek

– mondta Zsirai Gyula, aki a
Scarbantia SE elnöke és meghatározó játékosa is egyben.
– Baráti hangulatban zajlott
a meccs, de mindenkiben ott
volt az extra győzni akarás.
Mi jelenleg jobban állunk a tabellán, de az ilyen házi rangadókon mindig a pillanatnyi
forma dönt.
– A Scarbantia – Turris meccs
mindig is komoly presztízsharc

volt – vette át a szót Varga
György, a Turris SE Sopron szakosztályvezetője. – Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen év elején három játékosunk épp a
Scarbantiához igazolt, két meghatározó emberünk pedig síbaleset miatt esett ki. Ettől függetlenül mindent beleadtunk
a rangadón. Az idei évben az
alapvető célunk, hogy szinte új
csapatot építsünk fel, ezúton is
köszönöm a kitartást azoknak a
csapattársaknak, akik maradtak
és a Turris sikeréért küzdenek.
A Scarbantia SE – Turris SE
találkozón végül papírformaeredmény született: fordulatos
mérkőzésen az esélyesebb Scarbantia győzött 5–3 arányban.
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Sikeres volt a Drogkép-Másképp vetélkedő a Széchenyiben

Harc a függőségek ellen
MADARÁSZ
RÉKA

Idén második alkalommal szervezték meg a
„Drogkép-Másképp”
elnevezésű vetélkedősorozatot a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban.
A csütörtöki döntőn
a 9.ny osztály Porszívók elnevezésű csapata szerezte meg az
első helyet.
Három éven keresztül vehetnek részt drogprevenciós vetélkedőkön a Széchenyi-gimnázium tanulói az „Informális
és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési
intézményekben” című pályázat jóvoltából. A megmérettetés négy fordulóból áll, melyek
mindegyike tartalmaz egy kreatív és egy alapos kutatómunkát
igénylő feladatot, a harmadik
feladattípusban pedig a függőség helyett kell más alternatívát
felkínálniuk a résztvevőknek.
– A legnagyobb különbség
a tavalyi évhez képest az volt,
hogy nem a 9. és 10., hanem a
8. és 9. osztályosokat céloztuk
meg – avatott be a részletekbe
Sámson Tímea szociális szakember, aki idén is kolléganőivel, Bertalan Évával és Tengerdi
Ágnessel szervezte meg az eseményt. – Az elnevezés ellenére
nem a konkrét szerhasználatra,

„Az igazság fáklya,
mégpedig roppant
méretű, ezért mindnyájan csak hunyo
rítva igyekszünk
elsuhanni mellette,
még attól is félve,
hogy megperzselődünk.”
Esterházy Péter

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Esterházy Péter:
Termelési-regény

A győztes Porszívók elnevezésű csapat tagjai – Kis-Bús Gergely, Mädler Virág, Markó Kata és Rácz Jázmin
– ősz óta készültek a vetélkedőre FOTÓ: NÉMETH PÉTER
hanem inkább a függőségek kialakulásának a megelőzésére
helyeztük a hangsúlyt. A mai
kor kihívásai közé tartozik
többek között az állandó kütyühasználat és a folyamatos
jelenlét a virtuális térben, melyek függőség kialakulásának

tekintetében vetekedhetnek az
illegális kábítószerekkel.
A szervezők külön felhívták
a figyelmet a dizájner drogokra, amelyek azért is különösen veszélyesek, mert legális
alapanyagokat tartalmaznak,
a hatásukat nem ismerjük, és

MADARÁSZ RÉKA

Gögh Nóra igyekszik
a szabadidejét minél
hasznosabban kitölteni. Olvas, rajzol, prózai
műveket ír, és változatos témákról chatel
külföldi barátaival.

›

A HÉT MOTTÓJA:

(Kossuth-díjas magyar író,
publicista)

Nóri keresi az útját

Amikor néhány évvel ezelőtt
Nórit az „Így írok én” című irodalmi pályázat novella kategóriájának nyerteseként bemutattuk, már akkor sejtettük, hogy a
kedves és közvetlen kislányról
még hallani fogunk. Nóri azóta
már a Soproni Széchenyi István
Gimnázium 11.b (nyelvi) osztályába jár, és idén mind angol
nyelvből, mind pedig magyar
nyelvtanból bekerült az OKTV
2. fordulójába. Az eredményt izgatottan várja.
– Tagadhatatlan előnyömnek
tartom, hogy gyerekkorom óta
nagy tapasztalatra tettem szert
a versenyzésben – mesélte a fiatal lány. – Az angolt ugyan még
csak öt éve tanulom, de a hétköznapokban is folyamatosan
alkalmazom: rengeteg angol
szöveget olvasok, és blogoló felületeken csevegek filmekről,
sorozatokról. Néha kicsit úgy
érzem, mintha angol nyelvterületen élnék, annak ellenére,

2020. február 26.

Gögh Nóra a Széchenyi-gimnáziumban tanul,
angolból és magyar nyelvtanból bekerült az OKTV
2. fordulójába FOTÓ: NÉMETH PÉTER
hogy egy napot sem töltöttem
anyanyelvi környezetben.
Nóri egyébként is igyekszik
minden szabad percét kihasználni: röplabdázik, novellákat ír,
kedvenc hobbija pedig a rajzolás,
különösen az emberábrázolás.
– Tízéves koromban még mesefilmfigurákat rajzolgattam.
Élveztem, hogy egy üres vásznat bármivel kitölthetek – folytatta a diáklány. – Azt szokták
mondani, hogy egy kép többet

mond száz szónál. Én is azért érzem magam otthonosan a vizuális világban, mert a képek
értelmezése kevésbé kötött,
mint a szövegeké, az meg még
külön téma lehetne, hogy ki mit
lát beléjük.
Nóri a sok humán elfoglaltsága ellenére biológia fakultációra
jár. Hogy mi lesz, ha nagy lesz,
az még a jövő zenéje – azért is
próbálja ki magát ilyen sok területen, mert keresi az útját.

könnyen szenvedélybetegséghez vezetnek.
A győztes Porszívók elnevezésű csapat tagjai – Kis-Bús
Gergely, Mädler Virág, Markó
Kata és Rácz Jázmin – ősz óta
készültek a feladványokra, miközben valódi baráti társasággá

kovácsolódtak össze. Azáltal,
hogy rengeteg új információt
tudtak meg a függőségekről, a
gyakorlatban is hasznosítható
tudáshoz jutottak: úgy érzik, képesek lennének segíteni azoknak a társaiknak, akiken a függőség jeleit veszik észre.

Madárismereti
verseny diákoknak
Országos versenyt hirdet
általános iskolások számára a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban. A jelentkezés határideje március 13.
A megmérettetés során a
természet iránt érdeklődő
tanulók összemérhetik tudásukat az ország más részein élő diákokkal. A 27.
alkalommal meghirdetett országos verseny elsőkörös területi fordulóin 10–14 éves tanulókból
álló háromfős csapatok indulhatnak.

›

A területi forduló időpontja április 3., ezen iskolánként egy csapat vehet
részt, és csak egy területi helyszínre jelentkezhet. Az itt első helyezést
elérő csapatok továbbjutnak a május 8-i országos
döntőbe, amelyet a Fertő–Hanság Nemzeti Park
Lászlómajor Látogatóközpontjában rendeznek
meg. A versenyen történő
részvétel ingyenes.
A részletes kiírás és a versenyfordulók tematikája
www.mme.hu weboldalon található meg.

RÖVIDEN

Tavaszváró ügyes kezek
A tavasz jegyében tartanak kézműves foglalkozást március 5-én, csütörtökön 15.30-tól a Széchenyi István Városi Könyvtárban. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy ollót vigyenek magukkal.

Számítógép Álom
Hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekek igényelhetnek tanulást segítő számítógépet vagy okos eszközt. A további részletek a www.matrixalapitvany.hu weboldalon
érhetők el.

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

A kortárs magyar regény
esztétikájában is merőben
újat jelentő remekmű először 1979-ben jelent meg.
A kor, melyben született,
azóta történelem: a közeg a közelmúlt társadalma, amelynek működési
vagy, ha úgy tetszik, működésképtelenségi mechanizmusát szellemesen,
kedéllyel, felszabadító iróniával rajzolta meg az író.

Ez történt
Sopronban
255 évvel ezelőtt, 1765. február 20-án született Kismartonban Handler Jakab építőmester, Handler Nándor
nagyapja, 1803-ban szerzett polgárjogot Sopronban. Halálának időpontja
ismeretlen.
155 évvel ezelőtt, 1865. február 15-én hunyt el Sopronban Kurzweil Ferenc, a Szent
Mihály-templom karnagya,
zeneszerző, az első magyar zenei társaság, a Soproni Zeneegyesület alapítója.
1792. december 21-én született Sopronban.
75 évvel ezelőtt, 1945.
február 13-án kisebb angolszász légitámadás érte
Sopront. A Bécset támadó
amerikai 15. légiegység vis�szatérő köteléke bombázta a
várost (és a celldömölki pályaudvart).
65 évvel ezelőtt, 1955. február 16-án hunyt el Sopronban Fehér Dániel botanikus,
erdőmérnök, mikrobiológus, egyetemi tanár. Nagymórichida–Tekepusztán
(Győr vármegye) született
1890. október 27-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2020. február 26.
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Alma és fája

Családi kapocs a zene

IDŐRABLÁS

Az ideje Önnek is drága.
Senki sem szereti – sőt, joggal háborodik fel –, ha rabolják az idejét. Elárulok egy
titkot: minden olyan orvosi
találkozó, ahol nincs sürgősségi ellátás (mert ez nem kiszámítható!), az tervezhető…
Persze mindenre eleve an�nyi időt kell szánni, amennyi
arra várhatóan szükséges, de
ez jól kiszámítható.
Ha több páciens ellátására
kényszerítik az orvost, mint
amennyit ténylegesen el tud
látni, azzal mindenki rosszul
jár. Az is, aki „beprotekciózza”

›

magát. Persze, ha én tartom
az időt (tartom), akkor nincs
olyan, hogy „pluszban megnézem”, mert nem rabolhatom el senkire a már másra
tervezett időt! Ezek a rendelések kiszámíthatók, ha…, ha
a páciens sem rabolja az orvos idejét.
Az időpontra ugyanis el kell
jönni/ menni, vagy ha közbejön valami, a találkozót le
kell mondani!
Legyen kölcsönös a figyelem!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
FEBRUÁR 26. – MÁRCIUS 3.

Február 26.,
szerda

PatikaPlus gyógyszertár,
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Február 27.,
csütörtök

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Február 28.,
péntek

BENU állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Február 29.,
szombat

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Március 1.,
vasárnap

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 2.,
hétfő

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Március 3.,
kedd

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell mes�szire menni Sopronban sem. Az Orbán
családban nemcsak
az Aladár keresztnév hagyomány immáron negyedik generáció óta, hanem
a zene szeretete és
művelése is.
– Édesapám Katymáron, lovag
dr. Latinovits Jánosnak, Bács–
Bodrog vármegye főispánjának,
felsőházi követének volt a gazdatisztje – kezdte családja történetét dr. Orbán Aladár. – Természetesen volt otthon zongoránk,
amin én hamar megtanultam
kisebb-nagyobb zeneszámokat,
de máig emlékezetes, hogy egy
alkalommal édesanyámmal a
kastélyban voltunk látogatóban, és az ottani zongora alatt
egy preparált medve nyújtózkodott. – Ha szépen köszönsz neki – mondta édesanyám – akkor
nem fog bántani. „Kezit csókolom, medve bácsi!”, válaszoltam
erre én, majd immáron félelem
nélkül ültem oda a zongorához.
Nagy házi muzsikálások voltak,
édesanyám zongorázott, édesapám kiválóan hegedült, tehát
a zene szeretetét otthonról hoztam. Az első zongoratanárom Ibi

Dr. Orbán Aladár és ifj. Orbán Aladár FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
néni volt Zilahon, nővéremmel
itt volt az első nyilvános fellépésünk is úgy, hogy még minden
akkordot át sem ért a kezünk, a
Rákóczi-indulót játszottuk.
Az Orbán család 1943-ban
került Sopronba, az akkor már
gimnazista Aladárnak előbb
Mihálka Margit, majd a háborút követően a Templom utcai
Esterházy-palotában lévő zeneiskolában a rendkívül szigorú Hernfeld Pálné, Elza néni volt
a zongoratanára.
– Máig emlékszem az első mondatára: tudsz nekem
valamit „előjátszani”? Igen,

mondtam magabiztosan, a Hawaii lányt, meg a Törpe indulót
– amire ő nagyon szomorú lett,
de fölvett, és megúsztam nála
végig nádpálca nélkül. Később
országos versenyeken még voltak kisebb-nagyobb sikereim, végül aztán más irányba fordult
az életem, hadmérnök lettem,
majd Tárczy-Hornoch profes�szor mellett a geodéziai tudományokban mélyedtem el, később ebből is kandidáltam.
– Apu szerényen elhallgatott
több mindent is zenei múltjából, amire nekem nincs módom, mert a közelébe sem érek

– kapcsolódott a beszélgetésbe
az ifjabb Aladár. – Amiben viszont feltétlen követtem őt, az
a zene szeretete. Mühl Ali bácsi
zeneovijában kezdtem, majd
Barlai Margitnál, azaz Puppi
néninél folytattam. Az az igazság, hogy egy idő után jobban
érdekelt, vagy mondjuk úgy, korán elcsábított a zongora mellől a kosárlabda. Amiben viszont
követtem aput, az a házasságkötéseknél való orgonálás, ami
mind a mai napig tart. Hogy eddig hányszor játszottuk el Mendelssohn nászindulóját? Nehéz
lenne kiszámolni, sok ezerszer...

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 4-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 12-i rejtvényünk megfejtése: gyógynövényekkel az energikus létért. Szerencsés megfejtőnk: Stubán Attila, Sopron, Győri út 28.
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Soproni rockfarsang
KÓCZÁN BÁLINT

Omen, Leander, Alvin és a Mókusok, Iron
Maidnem. Ezek a zenekarok teszik emlékezetessé az idei soproni rockfarsangot,
amelyet március 7-én már 9. alkalommal rendeznek meg a GYIK Rendezvényházban. Gőbl Gábor főszervező–ötletgazdával beszélgettünk.
– Hogy készültök az idei bulira?
– A soproni rockfarsang minden év március
első hetében várja a műfaj kedvelőit. Idén
egynapos lesz a hazai rockmezőny csapataira fókuszáló buli. Az ősi Pokolgép szétválásakor 1990-ben alakult, idén 30 éves
Omen együttes indítja a programot. Utánuk
korunk legsikeresebb újmetálos zenekara,
a Leander Kills lép fel. Köteles Leanderéknek több mint tíz olyan slágerük van, ami
meghaladja a milliós nézettséget a legismertebb videomegosztón. Kicsit más műfajt
képvisel az Alvin és a Mókusok, amely vagány, társadalomkritikus szövegekkel fűszerezett rendkívül energikus, punk–roll hatású banda.
– Aki nem elég figyelmes, meglepődhet, hiszen egy világhírű zenekari logó is szerepel
a fesztiválhirdetéseken.
– Az Iron Maidnem a világ legjobb metal
himnuszai közül fog interpretálni jó néhány dalt. Európában elismerten ők a leg-

Köteles Leander és zenekara is
fellép Sopronban
jobb Iron Maiden tribute-banda. Idén sajnos Bruce Dickinsonék nem tudnak eljönni
a VOLT Fesztiválra, ezért úgy gondoltuk,
legalább a dalaik csendüljenek fel a városunkban.
– Miért gondoljátok, hogy fontos egy ilyen
esemény Sopronban?
– Egész egyszerűen, mert tudjuk, hogy
igény van rá. Bármekkora is a rádiókban a
játszási fölénye a rapnek, a hiphopnak, az
elektronikus zenéknek, a jó magyar és nemzetközi rockzenére mindig is lesz igénye a
közönség egy részének. A rockrajongók és a
zenészek hozzászoktak már a kirekesztettséghez, de még soha sem kerültünk a porba,
mert a rocknak van ereje újra és újra megújulni, a zászló pedig örökké lobogni fog!

ta, aki a Mortennel és Rayejel közösen készített Make
It To Heaven című dal újragondolásával jelentkezett.
– Először a kluboknak
szántuk a dalt, de annyira
jó, hogy akartam belőle egy
verziót, amelyben nagyobb
szerep jut a vokáloknak
– vallotta be a szupersztár.
– Egy olyan változatot, amit
a táncparketten kívül is szeretnek az emberek.

›

Horvátországban már szupersztárként tekintenek La Lanára,
akiből nagy eséllyel hamarosan
világszerte ismert híresség válik. Szexi hangját és mozdulatait már sokan ismerik: korábbi
szerzeményeivel 100 milliós össznézettséget hozott össze.
A dögös énekesnő kiadta

Február 29-én a Hangárban
ad koncertet az Európa Kiadó.
A formáció 1981-ben jött létre, a
magyar underground zenei élet
egyik karakteres megtestesítője.
Hosszabb hallgatás után 2013ban jelentkezett újra az avantgárd rockzenekar, amelynek
felállása időközben többször
változott. A soproni közönség
a koncerten minden bizonnyal
hallhatja majd a „jól bevált” Európa Kiadó slágerek mellett az
új szerzeményeket is.

Miskovits
újdonsága
Azt mondták címmel elkészítette legújabb dalát Miskovits Marci, aki
ezúttal T.Danny-vel dolgozott együtt.
Marcit e l s ő ként a
VIVA műsorvezetőjeként ismerhette meg a
közönség, ekkor még
Random Marci néven szerepelt. Az elmúlt években azonban
a műsorvezetés mellett
a rapelés is nagy szerepet tölt be az életében.
Az előadó folyamatosan lepi meg rajongóit
új szerzeményeivel, és
olyan zenészekkel kollaborált már, mint Kállay Saunders, Tolvai Reni
vagy Fehér Holló.
Újdonsága valószínűleg
a fiatalok egyik kedvence lesz, hiszen a You
Tube a felkapottak listáján már napok óta
előkelő helyen szerepel.
A trackhez egy fantasztikus képi világú klip is
készült, amit Nagy Bence rendezett.

Március 12-én tartják az
Emma című film országos bemutatóját. Jane
Austen egyik legnépszerűbb műve modern
feldolgozásban kerül a
közönség elé ebben a
vígjátékban. Örök témát taglal: hosszas küzdelem után hogyan találd meg a társad, akit
neked rendelt a sors, és
leld meg oldalán a lelki békédet.

első angol nyelvű dalát So Messed Up címmel, ezzel készül
megtámadni a chartokat.
A friss tracket egy sikeres és
elismert Los Angeles-i csapattal készítette el, amely már
olyan nagyságoknak írt
dalokat, mint

Ariana Grande, Jennifer Lopez
vagy a One Direction.
La Lana klipet is forgatott a
dalhoz, amellyel nemzetközi
vizekre szeretne evezni. A videó egyszerre szexi, vicces és
látványos.

Sopronban az Európa Kiadó

RÖVIDEN

Félreértések
elegáns
komédiája

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Szupersztár lehet
a horvát La Lana
Első angol nyelvű dalával debütált a horvátok dögös üdvöskéje. La Lana jó eséllyel törhet
világhírnévre.

Guetta dübörög
David Guetta nem lassított 2020-ban sem. A francia sztár dj nem akármilyen
évet tudhat maga mögött:
2019-es megjelenései között olyan trackek szerepelnek, mint a Better When
You’re Gone vagy a Stay
(Don’t Go Away), ami sorra hódította meg a slágerlistákat hazánkban is.
Az új esztendőt pedig igazi bombával indította Guet-
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sarok
Sugárzó tavaszi trend
leges csíkok veszik át a vezető szerepet. Mint ismeretes,
Idén tavasszal a divat világában nem kell nagy a Pantone színügynökség
változásra számítanunk, aminek a trendkövetők minden évben kihirdeti az
azért is örülhetnek, mert ahelyett, hogy megro- év színét. 2019 a Living Coralról (élő korallról) szólt,
hamoznák az üzleteket, elővehetik mindazt, ami 2020 abszolút befutója a
a gardróbjuk mélyén lapul.
Classic Blue. Ez a mélyebb
árnyalat, amelyet kobaltTovábbra is népszerűek a van: táska, dzseki, szoknya, nak vagy akár királykéknek
retró irányzatok, különö- sőt a merészebbek bőrnad- is neveznénk, a megbízhatósen a hetvenes évek divatja rágba is bújhatnak, vagy ságot, a becsületességet és
– trapézfarmereivel, magas akár tetőtől talpig bőrbe is a kék eget szimbolizálja. Az
nyakú és sálgalléros ruhái- öltözhetnek. A szafari- és ügynökség idei választása
egyben utaval, bőrhatású kollekcióival. dzsungelláz tolás arra is, itt
A nyolcvanas–kilencvenes vábbra is tomaz idő, hogy
éveket a hangsúlyos ujj- és bol, úgyhogy „A szafari- és
a Föld számítvállmegoldások, a lakkhatá- az állatmintá- dzsungelláz
sú, fényes és csillogó dara- kat is bátran vi- továbbra is tombol, hasson ránk.
A neon színek
bok, kiegészítők idézik fel. selhetjük. Elő- úgyhogy az állatfolytatják hóÚjra reneszánszát éli a folk térbe kerülnek
mintákat is bátran
dító körútjués a vintage stílus. Ruszti- az apró minták
kat, de a top
kus hímzett, csipkés, rojtos – főleg a fe- viselhetjük.”
árnyalatok
és fodros ruhákban biztos, kete-fehérek.
hogy magunkra vonzzuk a A könnyű, nőies blúzok és közé tartozik még a fahéj, a
tekinteteket. A kézműves a finoman csíkozott bléze- narancshéj, a napfény, a koés a természetes anyagok, a rek ismét hódítanak. Újdon- rall pink, a snidling, a koptahorgolt és makramé ruhák, ság az előző évekhez képest, tott denim, a vizcayai zöld,
felsők és kiegészítők mellett hogy a nagyobb méretű a sáfrány, a lángskarlát és a
jöhet minden, ami bőrből pöttyök és a vékony, függő- szőlőkompót is.
MADARÁSZ RÉKA
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