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Már 2 év eltelt, mióta az össze-
téveszthetetlen hangú, albán 
származású énekesnő, Dua Lipa 
belopta magát a rajongók szí-
vébe Be The One című dalával. 
Miss Lipa hamar magára vonta 
a nagyvilág figyelmét, hiszen 
amellett, hogy gyönyörű és 
rendkívül tehetséges, mos-
tanra egy megkérdőjelezhe-
tetlen szenzációvá vált a Föld 
minden pontján.

Átjárás 
a határonFidelissimArt

Megnyílt a képző- és iparművészek 
FidelissimArt alkotói körének tárlata

Ugyan a 
munkálatok 
már korábban 
elkezdődtek, az M85 
Csorna II. – Sopron-kelet – 
Fertőrákos-csomópont közötti 
autóút alapkőletételére március 7-én 
került sor azon a ponton, ahol az M85-ös 
eléri majd a mostani főútvonalat. 

M85: megkezdődött 
az építkezés

Törökországi bravúr
Törökországi fantasztikus bravúrjának köszönhetően a Sop-
ron Basket hazai pályán játssza a mindent eldöntő Euroliga-
összecsapást a Fenerbahce ellen lapunk megjelenésének estéjén.

Dua Lipa 
odamondott

Huszárvágás
Csákós, bajszos kishuszárok, kardforgató vité-
zek népesítették be vasárnap délután a családi 
programon a Liszt-központot.

Két évvel ezelőtt ha-
zai és ausztriai résztve-
vőkkel indult útjára az a 
kezdeményezés, amely-
nek fő célja fejleszte-
ni, fellendíteni a hatá-
ron átnyúló közösségi 
közlekedést. Ennek ré-
szeként jelenleg tesztel-
nek egy kerékpáros út-
vonaltervező alkalma-
zást. A  program egyik 
elemeként épült már 
P+R parkoló a GYSEV-
állomáson, emellett to-
vábbi kerékpárosbarát 
intézkedéseket is 
kidolgoznak.
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Együttműködés a közösségi közlekedés fejlesztéséért

Átjárás a határon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Félidejénél tart az 
a magyar–oszt-
rák együttműkö-
dés, amely a hatá-
ron átmenő közösségi 
közlekedést segíti elő, 
és hangolja össze a 
közlekedésben érin-
tett társaságok, szer-
vezetek munkáját.

Fenntartható Mobilitás és 
Elérhetőség Burgenland és 
Nyugat-Magyarország Regio-
nális Közlekedésének érdeké-
ben – SMART–Pannonia cím-
mel tartottak konferenciát az 
elmúlt héten a Pannonia Hotel-
ben. Az eseményen jelen volt 
dr.  Fodor Tamás polgármes-
ter, dr. Perényi János, Magyar-
ország bécsi nagykövete, vala-
mint Hans Niessl, Burgenland 
tartományfőnöke is.

A résztvevőket Barcza Attila 
fejlesztési tanácsnok köszöntöt-
te, aki hangsúlyozta: a határok 
könnyebb átjárhatóságát szol-
gálja majd az M85-ös út soproni 

szakaszának megépítése is, 
amelynek éppen a napokban 
tették le az alapkövét.

A megbeszélésen Hans Niessl 
sikertörténetnek nevezte a két 
ország közti vasúti közlekedést. 

Ezt tovább erősítenék nemcsak 
a személyszállítás, hanem a 
teherforgalom területén is – 
tette hozzá.

– Két évvel ezelőtt hazai és 
ausztriai résztvevőkkel indult 

útjára az a kezdeményezés, 
amelynek fő célja fejleszteni, 
fellendíteni a határon átnyúló 
közösségi közlekedést – mond-
ta el lapunknak Halinka Péter, 
a határon átnyúló projektek 
igazgatója. – Ennek részeként 
jelenleg már tesztelünk egy ke-
rékpáros útvonaltervező alkal-
mazást. A program egyik ele-
meként épült már P+R parkoló 
a GYSEV-állomáson, emellett to-
vábbi kerékpárosbarát intézke-
déseket is kidolgozunk.

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely:
Neve: Soproni Szociális Intézmény
Címe: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 10.
Beosztás: igazgató

A magasabb vezetői megbízás 
betöltésének képesítési feltétele:
A magasabb vezetői megbízás feltételeit a 
257/2000. (XII.26) Kormányrendelet határozza 
meg, miszerint a magasabb vezető beosztásra 
történő megbízás feltétele legalább öt év felső-
fokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képe-
sítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális el-
látás, az egészségügyi ellátás, illetve a közok-
tatás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat. Továbbá a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézmények szakmai fel-
adatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 12. pontjában 
intézményvezetőre meghatározott képzettségek 
valamelyike.

A magasabb vezetői megbízás 
kezdő időpontja és időtartama:
2018. augusztus 1-től 2020. május 31-ig

A beosztáshoz tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Intézményvezetőként gondoskodik, hogy az intéz-
mény sokrétű feladatellátása a vonatkozó jogsza-
bályoknak, rendelkezéseknek megfelelően és szak-
szerűen történjen. Feladata az egészségügyi alap-
ellátás körében a területi védőnői és iskola védőnői 
ellátás biztosítása; a szociális és gyermekjóléti alap 
és szakosított szolgáltatások és ellátások nyújtása; 

továbbá a területén hajléktalanná vált személyek 
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajlék-
talanná válás megelőzésének biztosítása.

Juttatások:
a)  illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerint

b)  egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkál-
tatói döntés alapján.

A pályázat tartalmazza:
• szakmai önéletrajzot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanú-

sító oklevélmásolatot
• vezetésre vonatkozó szakmai programot
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos adatok:
Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy pél-
dányban papíron, egy példányban CD lemezen, 
Word-formátumban

Határidő: a www.kozigallas.gov.hu honlapon való 
megjelenéstől számított 30. nap éjfél

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; pos-
tacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb: 2018. július 31.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az 
intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi kö-
vetelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. 
További információ kérhető a 99/515–298-as tele-
fonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztéséről egyeztettek Sopronban 
magyar és osztrák szervezetek résztvevői FOTÓ: NÉMETH PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Nem könnyű meg-
szabadulni a ter-
mékbemutatón ránk 
sózott hasznave-
hetetlen holmitól, 
de nem is lehetet-
len. Legjobb azon-
ban, ha eleve nem 
dőlünk be az „egész-
ségügyi szűrővizsgá-
laton” kínált termék 
értékesítőinek.

Habár a szórólapos invitálás 
eltűnőben van, most is virág-
korukat élik a termékbemuta-
tók, ahol drágán tukmálnak rá 
a vevőkre teljesen hasznavehe-
tetlen és általában felesleges ter-
mékeket. – A postaládába dobott 
értesítő helyett általában telefo-
non hívják a potenciális vásár-
lókat, a célcsoportot az időskorú 
nyugdíjas, betegségekkel küzdő 
lehetséges vásárlók jelentik – 
mondta el a Soproni Témának 
Babelláné Lu kács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. 

– 2016-ban szigorították a ter-
mékbemutatókkal kapcsolatos 
szabályokat. Fontos tudni, hogy 
amennyiben ezeket a rendezvé-
nyeket bejelentett, orvosi ren-
delőnek kinéző üzletben tartják 
meg, megfosztják a fogyasztót az 
elállási jogtól. Ezen kívül bemuta-
tókat tartanak még például étte-
remben, kultúrházban, szállodá-
ban. Új jelenségként magánlaká-
sokon is bemutatkoznak, amely 
az idősek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények miatt veszélyt 
jelenthet. Ez utóbbi két típusú 
helyszínen szervezett bemutató 
esetén a fogyasztót megilleti a 14 
napos elállási jog.

A fogyasztóvédelmi ellenőr-
zések tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az árubemutatóval egybe-
kötött termékértékesítést végző 
vállalkozások körében a legelter-
jedtebb gyakorlat, hogy a bemuta-
tókat úgynevezett „ingyenes álla-
potfelmérésként”, „egészségügyi 
szűrővizsgálatként”, „egészség-
napként” hirdetik meg az említett 
időskorú célcsoportra tekintettel. 
Nem ritka, hogy a „szűrővizsgá-
latokat” olyan személyek végzik, 
akik orvosnak adják ki magukat, 
de ilyen végzettségük nincsen.

Termékbemutatók: 
ne dőljünk be!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A RÉSZTVEVŐK
A projekt magyarországi résztevői: GYSEV Zrt., 
Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Osztrák ol-
dalról: Burgenland Mobilitási Központ, Keleti 

Régió Közlekedési Szövetség, Burgenland tar-
tomány, Közlekedési Infrastruktúra Kft., Bur-
genland. Stratégiai partnerek: Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt., ke-
rékpáros szövetség.

Nemzeti ünnep

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
szeretettel hívja Sopron város polgárait a

2018. március 15-i
Városi Ünnepségre a Petőfi térre.

Program
9.30 Sopron Város Fúvószenekarának térzenéje
9.50 Sopron Város Fúvószenekarának zenés ébresztője és
 bevonulás a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület
 lovasaival az Ógabona tér felől a Petőfi térre
10.00 Ünnepi beszédet mond:
 Barcza Attila önkormányzati képviselő, tanácsnok
 Ünnepi műsor:
 • Sopron Város Fúvószenekara
 • Vastag Csaba
 • Szarka Gyula és a Soproni Petőfi Színház művészei
 • Sopron Táncegyüttes és Pendelyes Táncegyüttes

 Koszorúzás a Petőfi szobornál
Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház

Böjte Csaba március 16-án 18 órakor a Szent Margit-temp-
lomban mond szentmisét. Szombaton 10 órakor a Szent Or-
solya Gimnáziumban előadást tart, majd 12 órakor a Szent 
Orsolya-templomban szentmisét mutat be. A rendezvényen 
és a szentmiséken adományt gyűjtenek a dévai árváknak.

Böjte Csaba Sopronban
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Edukációs cso-
port segíti a szak-
mai munkát a kardi-
ológiai rehabilitációs 
intézetben. A cso-
port abban nyújt 
támogatást a bete-
geknek, hogy alkal-
mazkodni tudja-
nak a megváltozott 
élethelyzethez.

A korábban oly rettegett szív-
betegségek jelentős hányada 
napjainkra gyógyíthatóvá vált, 
és e betegségek egy része ma 
már nem jár együtt az élet-
minőség szükségszerű rom-
lásával. Ebben pótolhatatlan 
szerepe van a kardiológiai 
rehabilitációnak. 

A Soproni Gyógyközpont ke-
retein belül működő kardioló-
giai rehabilitációs intézetben, 
vagy ahogy sokan ismerik, a 
szanatóriumban a kardiológus 
és rehabilitációs szakorvosok 
munkáját dietetikusok, pszi-
chológusok, szociális munkás, 
mentálhigiénikusok alkotta 
edukációs csoport segíti. – Ab-
ban támogatjuk a betegeket, 
hogy alkalmazkodni tudjanak 
a megváltozott élethelyzet-
hez – mondta el Princz Eme-
se szakpszichológus, a cso-
port koordinátora. – Informá-
lunk, motiválunk, segítjük és 

támogatjuk a betegeket, töb-
bek között a dohányzásról való 
leszokásban vagy a megfelelő 
diéta kiválasztásában. Az orvos 
felméri a beteg állapotát, és ha 
úgy látja, hogy bármelyik terü-
leten változásra lenne szükség, 
elküldi hozzánk. Vannak elő-
adásaink, kiscsoportos, illetve 
egyéni tanácsadásaink.

A stressz nagy kockázati té-
nyező a kardiovaszkuláris meg-
betegedéseknél. A relaxációs 
csoport például az ezzel való 
megküzdésben tudja támo-
gatni a betegeket. – Nemcsak a 
„beutaltak”, de bárki jöhet hoz-
zánk, aki úgy érzi, segítségre van 
szüksége. Akár csak azért, mert 
például nehezen viseli a távol-
létet a családjától. A dietetiku-
sok szintén csoportos és egyéni 
tanácsadásokkal segítik például 
azon betegeket, akiknek fogyni-
uk kell, de a cukorbetegeknek és 
a koleszterinproblémával küz-
dőknek is igyekeznek hasznos 
tanácsokat adni – tette hozzá 

Princz Emese. – A pszichológia 
területén azt látom a legna-
gyobb kihívásnak, hogy mivel 
nagyon jól működik a kardioló-
gia, gyorsan orvoshoz kerülnek 
a betegek; ahogy hamar lábra 
állnak, sokukban nem alakul 
ki betegségtudat. Nem is kell 
ezt erőltetni, de rá kell őket éb-
reszteni arra, hogy a testük egy 

figyelmeztetést küldött nekik, 
amely egészségtudatosabb 
életmód kialakításáért kiált. 
Ugyanez sokaknál visszafelé 
igaz, az idősebb korosztálynál 
sok esetben például eltúlzott a 
betegségtudat, melyet enyhí-
teni kell. Számos egyéb meg-
betegedés mellet a szív- és 
érrendszeri problémák kiala-
kulásáról és gyógyhajlamáról 
való gondolkodásban túl kell 
látnunk pusztán a biológiai té-
nyezőkön. Ahhoz, hogy teljes 
körű támogatást nyújtsunk, a 
pszichológiai és szociális terüle-
teken is beavatkozás szükséges 
(bio–pszicho–szociális modell).

Támogatják a betegeket
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Soproné lesz a múzeum
A Soproni Múzeum-
hoz kerül át a jövőben 
a Központi Bányászati 
Múzeum fenntartása. 

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk, Sopron város febru-
ári közgyűlésén döntöttek arról, 
hogy a szükséges eljárás lefolyta-
tása után a Központi Bányászati 
Múzeum a Soproni Múzeum 
részeként működjön tovább. 

A bányászati múzeum az Ester-
házy-palotában található, amely 
állami tulajdonú, kiemelt nem-
zeti értékként törvényben védett 
épület. Az intézmény közhasznú 
tevékenységet végez, hozzá tar-
tozik a kulturális örökségvéde-
lem, a magyar bányászélet és a 
szakma kulturális emlékeinek 
gyűjtése, valamint a műem-
lékvédelem. A gyűjtemény és a 
palota jelenleg a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében áll. 

Az elmúlt évtizedekben vol-
tak kiemelten sikeres időszakok, 
csak a lezárt pályázati ciklusban 
több mint 80 millió forintot for-
dítottak fejlesztésre, múzeum-
pedagógiai programokra.

A kormány támogatásával a 
Múzeumi Negyed Projekt ke-
retén belül az önkormányzat 
intenzíven fejleszti a városköz-
pontban található múzeumokat, 
integrálva azokat a Soproni Mú-
zeumba. A  Központi Bányászati 

Múzeum elhelyezkedése, vala-
mint egyedi gyűjteménye lehe-
tővé teszi, hogy ezen kulturális 
negyed szerves része legyen. Ez 
is indokolja, hogy a városhoz ke-
rüljön át a fenntartása.

Az ehhez szükséges folyamat 
már elindult, amint minden 
hozzájárulás rendelkezésre áll, 
az önkormányzat megkötheti 
a Központi Bányászati Múzeum 
Alapítvánnyal a vagyonkezelési 
szerződést.

Informatikus fiatal díja
Sopronban a hűség 
napján adják át a 
város legrango-
sabb kitüntetéseit. 
A Sopron Ifjú Tehet-
sége-díjat Kocsis 
Ábel vette át.

Kocsis Ábel: megnyerte 
az infósok viadalát
Kocsis Ábel 1998-ban szüle-
tett Sopronban. A Szent Orso-
lya Római Katolikus Általános 
Iskolába, majd a Széchenyi Ist-
ván Gimnáziumba járt. Hamar 
megmutatkozott kivételes 
tehetsége a matematika és az 
informatika iránt. Számtalan 
tanulmányi és egyéb versenyen 
szerepelt. A  teljesség igénye 
nélkül néhány fontosabb díja: 

1. helyezett lett az Infósok Via-
dala Országos Középiskolai Gaz-
daságinformatikai Versenyen, 

szintén a dobogó legmagasabb 
fokán állhatott a Természet 
Világa tudományos folyóirat 
természettudományos diák-
pályázatán, önálló kutatások, 
elméleti összegzésének kategó-
riájában. Első lett a Tudományos 
Diákkörök 17. Kárpát-medencei 
Konferenciáján, és megnyerte 
a 26. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató 
Versenyt. Hazánkat képviselte 
több nemzetközi bolygókutató 
és programozó versenyen. Jelen-
leg az ELTE informatikai karának 
elsőéves programozó–tervező 
informatikus szakos hallgatója. 
Felvételt nyert az egyetem leg-
régebbi szakkollégiumába, az 
Eötvös József Collegiumba, 
és tagja az Informatikai Kar 
Neumann János Tehetséggon-
dozó Körének. 

Kocsis Ábel

Sopronban tartott fórumot a Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet (Retörki), hogy a 
rendszerváltás helyi eseményeiről kérdezze 
a térségben élő, az 1990 körüli években aktív 
politikai résztvevőket, többek között a Ma-
gyar Demokrata Fórum (MDF) korábbi tagjait.
– A beszélgetést a Retörki Archívuma szá-
mára videón is rögzítettük, mert a szóbeli 

visszaemlékezések a legfontosabb forrásai 
ennek a korszaknak – mondta el Bíró Zol-
tán, a Retörki főigazgatója.
Magas László, aki meghívott vendégként vett 
részt a rendezvényen, kifejtette: jó érzéssel 
vett részt a beszélgetésen, ahol közel három 
évtized elteltével idézték fel az akkori ese-
mények helyi politikai hátterét.

Rendszerváltás a vidéki Magyarországon

Már az első programot is megtartották az 
elmúlt héten megnyílt Liszt Caféban. A Liszt-
központ földszintjén – a volt tourinform iroda 
helyén – található kávézó első vendége az a  
SativuS együttes volt, amely szerepelt az A Dal 
című televíziós műsorban is.

A Liszt Café több lesz, mint egy kávézó. 
Ilyenkor, a rossz időben kiterjeszkednek az 
aulába, nyáron pedig hangulatos terasz várja 
a vendégeket. A fiatalok számára a jövőben 
szerveznek irodalmi esteket, valamint 
kvízvetélkedőt is, a látogatókat pedig mindig 
várja majd olvasnivaló. 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megnyílt 
a Liszt Café

Választás április 8-án
Magyarország Köz-
társasági Elnöke az 
országgyűlési kép-
viselők választását 
április 8-ra, vasár-
napra tűzte ki.

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 
Szavazni csak személyesen a 
választópolgár lakóhelyén vagy 
átjelentkezéssel a tartózkodási 
helyén lehet. A választópolgár-
nak igazolnia kell személyazo-
nosságát, valamint a lakcímét. 
Szavazni egy egyéni választó-
kerületi jelöltre és egy orszá-
gos listára lehet. Az országgyű-
lési választáson nemzetiségi-
ként regisztrált választópolgár 
pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavaz. Abban az eset-
ben, ha valaki a szavazás nap-
ján Magyarországon, de nem 

a lakóhelyén tartózkodik, átje-
lentkezéssel szavazhat. Átjelent-
kezési kérelmet április 6-án 16 
óráig lehet benyújtani a lakó-
hely szerinti jegyzőnél vagy a 
választások hivatalos honlap-
ján keresztül, a www.valasztas.
hu honlapon. 

Sopronban átjelentkezéssel 
szavazni csak a Széchenyi Ist-
ván Gimnáziumban (Sopron, 

Templom u. 26.) lévő 1. számú 
szavazókörben lehet. A Sopron 
településszintű lakcímmel ren-
delkező választópolgárok szin-
tén itt szavazhatnak.

Változás, hogy a Szent Mar-
git-óvodából a szavazókör 
új helyre, a Bajcsy-Zsilinszky 
utca 9. szám alá, a volt gépipari 
technikumba költözött. Moz-
góurnát a választópolgár csak 

írásban kérhet a helyi választási 
iroda vezetőjétől vagy a szava-
zás napján 15 óráig a szavazat-
számláló bizottságtól. A moz-
góurna-igénylés okát meg 
kell jelölni!

 Részletes tájékoztatásért a 
polgármesteri hivatalban mű-
ködő választási irodához (Sop-
ron, Új utca 12., tel.: 99/515–152) 
lehet fordulni.

KÉPVISELŐJELÖLTEK
A helyi választási iroda határozatai szerint a 
következő képviselőjelölteket vették nyilván-
tartásba lapzártánkig. Ők azok, akik a szava-
zólapon – a sorsolás eredményeként – az 
alábbi sorrendben követik egymást. 
Szakács Gyula (Lehet Más a Politika), Nyúl-Tóth 
Gábor (Kell az Összefogás Párt), Babos Zol-
tán (Magyarországon Élő Dolgozó és Tanu-
ló Emberek Pártja), Horváth Skolasztika (Sze-
gény Emberek Magyarországért Párt), Barcza 

Attila (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és 
Kereszténydemokrata Néppárt), Kádár Katalin 
Margit (Összefogás Párt), dr. Brenner Koloman 
(Jobbik Magyarországért Mozgalom), Sup-
ka-Kovácsné Holzhofer Tünde (Momentum 
Mozgalom), Póczik Roland (Magyar Szocia-
lista Párt és Párbeszéd Magyarországért Párt), 
Guba Anikó (Sportos és Egészséges Magyar-
országért Párt), Tichy-Rács József (Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt).

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Március 17–18-án, szombaton és vasárnap 10–
18 óráig a Festőteremben várja látogatóit a 30 
éves Magyar Origami Kör kiállítása a Mesebolt 
Bábszínházzal egybehajtva. Erre a két napra 
„papírba öltözik” a Festőterem. Szombaton a 
Mesebolt Bábszínház jóvoltából egy pöttöm-
színházi játék is beköltözik a Festőterembe. 

A közös hajtogatás szombaton és vasárnapon 
14–16 óra között tart. A Papírvarázs bábjátékot 
pedig szombat 10 és 16 órakor mutatják be.
A kísérőprogramok a belépővel együtt látogat-
hatók, de a részvétel regisztrációhoz kötött. 
Részvételi szándékot a jegyiroda@prokultura.
hu e-mail címen lehet jelezni.

30 hajtás! – Origami kiállítás
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EZ LESZ…

Csigahouse 
Március 14., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Örömzenélést house módra a Búgócsigában, a Feri.rar 
kezdi, majd folytatja Csega és befejezi _Web. Közben 
Ezekiel biztosítja a vizuált

PLVX
Március 15., csütörtök 20 óra, 
Búgócsiga Akusztik Garden

Pilvax 2018 – 
avagy Petőfi legendás utóélete

Március 15. 20 óra, Civitas Pinceszínház

Ivan & The Parazol koncert
Március 15. 21 óra, Hangár Music Garden

Lélekfa kiállításmegnyitó
Március 16., péntek 17 óra, Macskakő
Firák Benjámin képzőművészeti alkotásainak kiállítása 
a Soproni Múzeum Bemutatkozom sorozatában

VHK koncert
Március 16. 21 óra, Hangár Music Garden
Vendég: arkhē

Tesco Disco
Március 16. 23 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Fabók Mancsi Kapós Böske 
című pajzán históriája

Március 17., szombat 18 óra, 
József Attila Művelődési Ház, Balf
Népi szerelmes történetek

Joseph Haydn: Megváltónk utolsó 
hét szava a keresztfán, op. 51

Március 17. 19 óra, Szent Imre-templom
A Wespa-vonósnégyes előadása

SativuS, Soulwave, BeatKoho koncert
Március 17. 20 óra, Hangár Music Garden

Gypo Circus koncert
Március 17. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Hajtás után – társassal 
(társtalanoknak is)

Március 18., vasárnap 15 óra, Munkácsy-terem
A vendég: Pataky Krisztina pszichológus, 
társasjáték-fejlesztő 

Tompeti és Barátai
Március 18. 16 óra, GYIK Rendezvényház

Nyugdíjas egyetem
Március 20., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház 
Dr. ifj. Sarkady Sándor előadása, a téma: A legendás If-
júsági Kör Sopronban 

Virágos Sopronért
Március 20. 17 óra, Ligneum Látogatóközpont
Prof. dr. Bartha Dénes egyetemi tanár előadása az 
év fájáról

Alzheimer Café
Március 20. 17 óra, Pannonia Hotel
A mobilitás jelentősége és lehetősége idős korban. 
A láb mindig kéznél van címmel tart előadást Miklósyné 
Bertalanfy Mária WHO koordinátor

Szerda esti terefere
Március 21., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényközpont
Beszélgetőpartner: Kovács Attila, a Hangár Music 
Garden koncertszervezője

Tavaszköszöntő tárlat
A Soproni Képzőművészeti Társaság szervezésében nyílt 
meg a Tavaszköszöntő tárlat a Várkerület Galériában. 
A kiállítás március 22-ig, hétfő kivételével munkanapo-
kon 15–18 óra, szombaton és vasárnap 15–17 óra között 
tekinthető meg.

„Dénártól a forintig – a magyar 
pénzek története” – vándorkiállítás

Június 11-ig, 8–18 óráig, Soproni Egyetem Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi Kar aula

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Február 28-i rejtvényünk megfejtése: Petőfi-iskola, 
szerencsés megfejtőnk: Janiga Katalin, Sopron–Balf, 
Pilerin u. 1/c. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra 
Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Petőfi-iskola és 
a Petőfi-emléktábla
Petőfi Sándor 1839 szeptemberében került katonának 
Sopronba, a Gollner-féle 48. számú gyalogezredbe, mely-
nek kaszárnyája a Halász utcában volt. A költőnek nagyon 
rossz sora volt, társai nem szerették, kigúnyolták, csupán 
egyik újonctársa, Kupis Vilmos segített rajta, akire később 
is mindig szeretettel gondolt. A diáktanyákon viszont lel-
kes barátokra talált, így amikor Liszt Ferenc 1840-ben 
Sopronban, a régi kaszinóban adott hangversenyt, azok 
segítségével kiszökött a kaszárnyából, kölcsönbe még civil 
ruhát is kapott tőlük, így meg tudta hallgatni az akkor már 
Európa-szerte elismert művészt. A régi, rozzant kaszárnya-
épületet a város 1906-ban lebontatta és helyén épült a mai 
Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola. Az 1907. március 15-én leleplezett, 150x90 
centiméteres, ágyúbronzból készült reliefet a kapuvári 
származású Lukácsy Lajos (1876–1927) szobrászművész 
készítette. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy 
köztéri alkotásról mutatunk be részle-
tet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egé-
szet, és megírják nekünk, melyik alkotást 

rejtettük el. Azok között, akik a helyes 
megfejtést március 21-ig beküldik a Sop-
roni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a 
szerkesztoseg@ sopronitema.hu címre, 
ajándékot sorsolunk ki.

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Csörgött a kard és a szablya a családi napon 

Huszárvágás

Újra felcsendül a Muzsika+Szó!

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csákós, bajszos kishuszárok, kardforgató 
vitézek népesítettek be vasárnap délután a 
Liszt-központot. Idén először rendezték meg 
a Huszárvágás című családi napot, amely 
nagyon népszerű volt. 

Több mint 500 látogató, első-
sorban kisgyerekes családok vet-
tek részt a Huszárvágás című 
programon. A  legmagyarabb 
fegyvernem nemrégiben fel-
került a Nemzeti Értéktárba is, 
vagyis a magyar huszár immár 

hungarikum! Többek között 
erről is szólt a Huszárvágás. 

A Liszt-központ előtt a Sop-
roni Huszár Hagyományőr-
ző Egyesület lovas huszárai és 
ólomszag fogadta a látogató-
kat, akik a Liszt-központ föld-

szintjén a Líceumi Vívóegylet 
bemutatóját is megnézhették. 
Az emeleten bemutatkozott a 
Sárvári Huszármúzeum, Koszo-
rús Ödön helytörténész szab-
lyabemutatót tartott, a soproni 
Mézesháznál békebeli mézeska-
lácsokat és csizmákat is lehetett 
díszíteni, a Benedek-kar hallga-
tói pedig kézműves-foglalkozást 
és meseolvasást is tartottak. 
A Petőfi-teremben a Szélkiáltó 
együttes adott koncertet, az elő-
térben pedig a Petőfi AMI tánco-
sai és a Fajkusz Banda teremtett 
fantasztikus hangulatot. 

A nagy sikerrel zárult Dixit Dominus koncert 
után ismét különlegességgel készül a Kórus 
Spontánusz.

Március 18-án, vasárnap 15 
órától „Zsoltárok, kánonok és 
elmélkedések” címmel a nép-
szerű Muzsika+Szó koncertso-
rozat hagyományait folytatják 
a soproni Árpádházi Szent Mar-
git-templomban – de ezúttal is 
szolgálnak meglepetéssel.

A Muzsika+Szó koncertek kü-
lönlegesek Sopronban és kör-
nyékén. A sorozat előadásain a 
kórus karnagya, Kocsis-Holper 

Zoltán közérthető módon avatja 
be a közönséget az előadott mű-
vekkel kapcsolatos érdekes rész-
letekbe. Kocsis-Holper Zoltán ta-
pasztalata szerint azonban „a 
közönség egy része szívesen fo-
gadja, ha a hagyományos, meg-
figyelő és hallgató szempontú 
koncerttapasztalathoz egyfaj-
ta interaktív élmény is kapcso-
lódik”, ezért rendkívüli módon 
ezen a koncerten – a vállalkozó 

kedvűek – lehetőséget kapnak 
arra, hogy egy-két darab erejéig 
a Spontánusz aktív alkotótársai 
legyenek énekükkel.

A közönség számára aján-
lott művek kottáit a Kórus 
Spontánusz a koncert előtt hon-
lapján, Facebook-oldalán és a kon-
certen is rendelkezésre bocsátja.

A nagyböjti időszak kiváló al-
kalmat nyújt az elmélkedésre, a 
közösségben megélt elmélyü-
lésre. A műsorban ezért ezúttal 
érdekes szerkesztésű kánonokat, 
ritkán hallott zsoltárműveket, il-
letve a soproni zenei életben 10 

évig aktívan működő Gárdonyi 
Zoltán zsoltárfeldolgozását és 
a tavaly 70. születésnapját ün-
neplő Orbán György két kórus-
művét is hallhatja a közönség.

Először ad otthont és megfe-
lelő keretet a Kórus Spontánusz 
koncertjének Sopron legfia-
talabb templomépülete, az 
Árpádházi Szent Margit-temp-
lom. A  2015 tavaszán felszen-
telt, korszerű épület az 1945-től 
Szent Margit-plébániaként mű-
ködő, szecessziós Töpler-villa 
mellett található a soproni Lö-
vérek szívében.

Készül a huszárcsákó – a Soproni Egyetem Benedek-karának hallgatói 
kézműves-foglalkozásokat vezettek a Liszt-központban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A kékfrankos 
éve – 2018
A kékfrankos évének nyilvání-
totta az ideit a Földművelésügyi 
Minisztérium – jelentette be a 
tárca vezetője pénteken Buda-
pesten, a tavalyi furmint éve 
záróeseményén.

Fazekas Sándor kiemelte: 
2018 azért lett a kékfrankos éve, 
mert egy igazi magyar kéksző-
lőfajta, amelyből olyan kitűnő 
borok készíthetők, amelyekre 
érdemes külön is felhívni a fo-
gyasztók figyelmét. Továbbá 
a kékfrankos a legnépszerűbb 
és a legnagyobb területen ter-
mesztett kékszőlőfajta Magyar-
országon. A miniszter elmond-
ta: elindítják „a kékfrankos 
országkóstolót”. Emellett több, 
a témához kapcsolódó szakmai 
találkozó, tudományos kutatás, 
valamint más esemény is zajlik 
majd, hasonlóan a sikeres fur-
mint évéhez.

Kiss Eliza, az FM kiemelt bor-
ágazati ügyekért felelős minisz-
teri biztosa hozzátette: a kék-
frankos választása az idei évre 
egyszerű feladat volt azért is, 
mert a múlt évben fehérsző-
lőfajta volt a kiemelt, így most 
kéknek kellett következnie. Ezzel 
a fajtával szinte mind a 22 ma-
gyar borvidéken foglalkoznak. 
A múlt év a borászok számára 
kedvező volt: a pincébe kerü-
lő bor mennyisége 3,3–3,4 mil-
lió hektoliter körüli lesz. Tavaly 
az ágazat árbevétele elérte a 87 
milliárd forintot.

(forrás: mti)

A Soproni Gyógyközpont fejlesztési programjairól lapzár-
tánk időpontjában tartottak sajtótájékoztatót. A részle-
tekről a következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Kórházfejlesztés
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A Magyar Lapkiadók Egyesülete az 
elmúlt évi reklámbevételeket a múlt 
hónap végén ismertette. Erről most csak annyit, hogy 
a nyomtatott sajtó reklámbevételei közel ötödével 
nőttek tavalyelőtthöz képest. Az összeg 38,330 mil-
liárd forint volt. A növekedés közel 6 milliárd forintra 
tehető. Engem a fenti adatoknál sokkal jobban érde-
kelt, hogy miképp alakul a nyomtatott sajtó olvasott-
sága, mert sokan megjósolták már „csendes kihalá-
sát”. Tény – különösen az internet lehetőségeinek kö-

szönhetően –, az egész 
világon csökkent az új-
ságok, hetilapok előál-
lítása, mert ma már ke-
vesebb az előfizetők és 
a napi vásárlók száma. 
Ez a tendencia Magyar-
országon és így Sop-
ronban is megfigyelhe-
tő. A képet viszont ár-
nyalja, hogy jelentősen 
megnőtt az ingyenes, 
de tartalomszolgáltató 
lapok száma és olva-
sottsága. Mindent ösz-

szevetve, az adatok szerint az elmúlt évben hazánk-
ban 6,3 millió ember olvasott nyomtatott sajtóter-
méket. Ez – az ország lakosságszámához viszonyítva 
– óriási szám, s ékes bizonyítéka annak, hogy korai 
lenne még leírni a nyomtatott újságokat, hetilapokat. 
Az internet kontra nyomtatott sajtó „vita” azokra az 
időkre emlékeztetheti az olvasókat, amelyek példá-
ul a film megjelenésekor zajlottak. Akkor azt jósolták, 
hogy a film kiszorítja a színházat és a könyveket a pi-
acról. Később, amikor mindennapivá vált a televízió-
zás, a film halálát emlegették. Nos, sem a színházak, 
sem a könyvek nem tűntek el, és a filmipar is virág-
zik. Persze alkalmazkodtak egymáshoz, s természe-
tesen az emberek igényeihez, elvárásaihoz. Úgy vé-
lem, így lesz ez a nyomtatott sajtó és az online világ 
viszonyában is. Inkább kiegészítik, adott esetben erő-
sítik egymást. Mert teljesen más kézbe venni egy új-
ságot, mint képernyőt böngészni, és visszautalva az 
előbbiekre, teljesen más egy könyvet lapozgatni, mint 
annak elektronikus változatát. Egy színházi előadás 
sokkal teljesebb élményt nyújt, mint ugyannak a da-
rabnak a televíziós feldolgozása. Ezzel nem azt mon-
dom, hogy az utóbbira ne lenne szükség, sőt jobb len-
ne, ha sok ilyen készülne napjainkban is, mert kétség-
kívül fontos szerepük lehet azok életében, akik nem 
vagy ritkán vesznek a kezükbe könyvet, viszont leül-
nek a készülékek elé. A Gutenberg-világ összeomlá-
sára – reményeim szerint – még legalább ötszáz évig 
várni kell, és még száz év múlva is sokan lesznek, akik 
naponta vagy hétvégente kézbe veszik az újságokat.

„Az adatok szerint az 
elmúlt évben hazánk-
ban 6,3 millió ember 
olvasott nyomtatott 
sajtóterméket. Ez – az 
ország lakosságszámá-
hoz viszonyítva – óri-
ási szám, s ékes bizo-
nyítéka annak, hogy 
korai lenne még leírni 
a nyomtatott újságo-
kat, hetilapokat.”

Horváth Ferenc jegyzete
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Autóút: 57,45 kilométer, 2x2 sáv, fizikai elválasztással

M85: „soproni szakasz”

HORVÁTH FERENC

Ugyan a munkálatok már korábban elkezdőd-
tek, az M85 Csorna II. – Sopron-kelet – Fertő-
rákos-csomópont közötti autóút alapkőleté-
telére március 7-én került sor azon a ponton, 
ahol az M85-ös eléri majd a mostani főútvo-
nalat. Ezzel az eseménnyel új korszak kezdő-
dött Sopron és a térség életében.

Régóta várt esemény jelezte, 
hogy egy újabb korszakos fej-
lesztés kezdődött, amelynek 
hatása túlmutat önmagán. Az 
M85-ös 2x2 sávos autóút – mint 
erre a felszólalók is kitértek – 
ugyanis nem csupán a bizton-
ságos és gyors közlekedés fel-
tételeit teremti meg Budapest–
Bécs irányába, hanem jelentős 
lökést ad majd a gazdaságnak 
és turizmusnak is. Az ünne-
pélyes alapkőletételre a múlt 
héten szerdán került sor azon 
a ponton – Sopronból Kópháza 
felé haladva a vízműtelep után 
–, ahol az autóút majd eléri a 
jelenlegi 84. számú főutat.

A helyszínen elsőként Firtl 
Mátyás méltatta az eseményt. 
Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője idézte a 
Sopronvármegye című újság 
1937-es évfolyamának április 
30-i számát, amely arról írt, 
hogy „Sopron számára létér-
deket jelentő ügy az autósztrá-
da tervbe vett építése”.   Azóta 
bizony eltelt 81 (!) esztendő. S 

ha valaha, akkor napjainkban 
még inkább aktuális (létérdek) 
az autóút megépítése. Firtl Má-
tyás emlékeztetett, a fejleszté-
sek korszaka mindig az Orbán 
kormányok alatt következett 
be. Az Orbán kormány volt az 
egyedüli, amely felismerte és 
segítette a Sopron számára lét-
érdeket jelentő ügyeket, kezd-
ve az adósságkonszolidációtól 
a Modern Városok Program ép-
pen Sopronban elsőként meg-
kötött szerződésétől az addigi 
és az azt követő fejlesztésekig. 
Firtl Mátyás kitért arra is, hogy 
éppen az 1921-es népszavazás 
100. évforduló előtt fejeződhet 
be a mostani szakasz építése. 

Ezt követően dr. Fodor Tamás 
polgármester  az alapkőletétel 
előzményeiről szólt, kiemelve 
az autóút gazdasági előnyeit.   
„Minden” 2015-ben kezdődött, 
amikor a miniszterelnök aláír-
ta a Modern Sopron szerződé-
sét, amelynek első pontja volt 
az M85-ös megépítése. Ezt az 
ország gazdasági teljesítménye 

tette lehetővé, hiszen hazai for-
rásból valósul meg az építkezés 
finanszírozása. Az autóút bekap-
csolja Sopront a Budapest–Bécs 
gyorsforgalmiút-hálózatba, biz-
tonságos közlekedési feltétele-
ket teremtve. Ezen túlmenően 
versenyelőnyt jelent majd a már 
működő cégeknek, a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak, azoknak 
is, amelyek újonnan települnek 
majd az új ipari parkba, mely-
nek természetesen lesz össze-
köttetése az M85-ös autóúttal. 
A város polgármestere is köszö-
netet mondott a kormánynak, 

hogy lehetővé tette az autóút 
megépítését. 

Barcza Attila fejlesztési ta-
nácsnok az autóút és a turiz-
mus kapcsolatát elemezte. Mint 
mondotta: – Különösen büsz-
kék vagyunk épített és termé-
szeti környezetünkre, páratlan 
értékeinkre. A kormány 2016-
ban nyilvánította kiemelt tu-
risztikai térséggé Sopront és a 
Fertő-tájat, forrásokat is bizto-
sítva a fejlesztésekhez. Az M85-
ös bekapcsolja térségünket a 
hazai és nemzetközi autópá-
lya-hálózatba, így is segítve a 
turizmus fejlődését, hiszen az 
utazási döntés meghozatalánál 
a turisták egyik fő szempontja a 
megközelíthetőség. A hazai tu-

rizmusban ez különösen meg-
határozó. Ahhoz, hogy nemzet-
közi turisztikai fogadóterületté 
is váljunk, alapfeltétel az M85-
ös. Az általános gazdasági lehe-
tőségeken túl tehát a turizmus  
és a turisztikai vállalkozások, a 
turizmusból élő családok szá-
mára is nagy lehetőség az au-
tópálya megépítése. 

Barcza Attila arra biztatta az 
érdekelteket, hogy bátran ter-
vezzenek, fejlesszenek, annál 
is inkább, mert a kormány szá-
mos más lehetőséget is bizto-
sít számukra.

Az alapkőletételen jelen volt 
Hámori György, Kapuvár pol-
gármestere is, aki arról beszélt, 
hogy mit jelent a rábaközi em-
berek számára az autóút. 

Mayer András, a NIF (Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő) 
Zrt. beruházási vezérigazgató-
helyettese az autóút műszaki 
tartalmát ismertette (lásd kere-
tes írásunkat), hozzátéve, hogy 
már tervezik a Fertőrákos cso-
mópont – országhatár szakaszt 
is, amelynek legnagyobb kihívá-
sa a közel 700 méter hosszú bé-
csi-dombi alagút, amely hazánk 
leghosszabb ilyen közúti létesít-
ménye lesz. A vezérigazgató-he-
lyettes végül biztonságos és jó 
minőségű utat ígért.

AZ M85-ÖS AUTÓÚT FEJLESZTÉSE
A Csorna II. – Fertőrákos közötti autóút hossza 57,45 kilomé-
ter. 2x2 sávos lesz fizikai elválasztással. A tervezett sebesség 
maximum 110 kilométer/ óra lehet. Hét külön szintű keresz-
teződést, negyvenöt hidat és két vadátjárót építenek. A tel-
jes hosszt négy szakaszban  (Csorna–Fertőd–Endrédmajor-
csomópont, Fertőd–Endrédmajor–Nagylózs-csomópont, 
Nagylózs – Sopron-kelet-csomópont, Sopron-kelet – Fer-
tőrákos-csomópont) építik meg, amelyek összköltsége 171 
milliárd forint. Az átadás várható időpontja: 2020. negye-
dik negyedév.

Alapkőletétel: dr. Fodor Tamás, Firtl Mátyás, Barcza Attila,  Gyopáros Alpár (Csorna országgyűlési 
képviselője) Hámori György és Mayer András FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kórházfejlesztés
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Tavasz elején: fagykárok a gyümölcsösökben

Megduzzadt rügyek

A januári enyhe időjárásban a természet elkez-
dett magához térni – a február azonban saj-
nos nem várt fordulatot hozott. 

Hideg levegő zúdult  be 
hazánkba, a hőmérő higany-
szála sokszor -10 Celsius-fok 
alá csúszott. Sokakban felmerül 
a kérdés: milyen hatással volt 
ez a gyümölcsökre és a zöldsé-
gekre? A szakértő szerint a hely-
zet bizonyos növényeknél saj-
nos meglehetősen drámai.

A zöldségekkel kapcsolatban 
nincs különösebb aggódniva-

lónk – ezek nem tudtak elfagy-
ni, ugyanis a nagy részüket fó-
liasátorban nevelik, amíg az 
időjárás nem teszi lehetővé a ki-
ültetésüket – mondta Horváth 
Attiláné, a Roth Gyula-szakgim-
názium Lippai-telephelyének 
tanára. – Az érzékeny, meleg-
igényes zöldségpalántákat az 
üvegházon belül még fátyol-
fóliával is óvjuk a hideg ellen. 

A különös gondoskodásra leg-
inkább a paprikapalántáknak és 
a paradicsomnak van szüksége.

A gyümölcsökkel azonban 
egészen más a helyzet – bizo-
nyos fajták a januári jó idő miatt 
viszonylag hamar abbahagyták 
a mély nyugalmukat, elkezdő-
dött bennük egyfajta keringés, 
amelynek következtében a rü-
gyek megduzzadtak. Ezek rop-
pant mód megsínylették a feb-
ruár végi, március eleji kemény 
téli időszakot. – A később virág-
zó növények nem szenvedtek 

fagykárt, viszont azokat, ame-
lyek korábban bontják szirma-
ikat, sajnos megviselte a zord 
időjárás – ismertette a szomor-
kás helyzetet Horváth Attiláné. 
– A tavasz elejébe is belemaró 
fagyokat a barackfák sínylet-
ték meg a legjobban – a kajszi-
baracknál a vizsgált területen a 
rügyek 80–90 százaléka káro-
sult –, de a szeszélyes időjárás 
a szőlőben is okozott károkat. 
Utóbbiban nem nagymértékű 
az elfagyás mértéke.

(sopronmedia.hu)

Horváth Attiláné, a Roth Gyula-szakgimnázium Lippai-telephelyének tanára mutatja a zöldség palántákat, 
amelyek a fóliasátorban várják a jó időt FOTÓ:  SOPRONMEDIA.HU

A víz világnapján, március 
22-én, csütörtökön 8 órá-
tól a Soproni Vízmű Zrt. köz-
ponti telephelyén nyílt nap-
ra várják a működési terü-
letükön lévő általános és 
középiskolák diákokat, va-
lamint óvodás gyermekeket. 
Az érdeklődők részére bete-
kintést nyújtanak a társaság 
mindennapjaiba. A  másfél 

órás program során a részt-
vevők bejárhatják a telep-
hely különböző állomása-
it, ahol ízelítőt kaphatnak az 
adott tevékenységekről.
Az óvodásokat és alsó tago-
zatosokat lehetőség szerint 
a délelőtti, míg a felső tago-
zatos és középiskolás osztá-
lyokat pedig a délutáni órák-
ban fogadják majd.

Ismerd meg a vízműveseket!

Fejlődő pályán 
a mezőgazdaság
– A  mezőgazdaságban most 
nyugalom van, az ágazat fej-
lődési pályára állt. A  kor-
mány kiáll a gazdák mellett 
és megvédi őket – mondta el 
Jakab István, a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Országos Szövetségének 
(MAGOSZ) elnöke.

– Az adatok is azt mutatják, 
hogy a magyar agrárium az 
elmúlt években fejlődési pá-
lyára állt – kezdte lapunknak 
adott összegzését Jakab István, 
a MAGOSZ elnöke. – A mező-
gazdaságban ötvenezer fővel 
többen dolgoznak, mint 2010-
ben. A feldolgozóipar pedig hu-
szonkétezer új munkahelyet te-
remtett. Mindez nem csupán 
számokat jelent, hanem annak 
elismerése is, hogy az ágazatban 
megjelent az innováció, a nagy 
élőmunka-igényes termékek 
helyett minőségi magyar árut 
állítanak elő a vállalkozások, a 
családi gazdálkodók.

Jakab István kiemelte, a Földet 
a gazdáknak program keretében 

országszerte mintegy kétszáz-
ezer hektárnyi termőföld került 
a gazdákhoz. 

– A következő időszak nagy 
kérdése lesz a 2020-tól érvé-
nyes új uniós agrárpolitika 
meghatározása – tért rá a jö-
vőbeli feladatokra azt elnök. 
– Egyes brüsszeli hangok sze-
rint csökkenteni kell a közös-
ségi támogatás mértékét, így 
ellensúlyozva a Brexit okozta 
bevételkiesést, illetve a migrá-
ció miatti költségnövekedést. 
A magyar kormány szerint ez 
elfogadhatatlan! Ezen szándék 
végső soron azt okozza majd, 
hogy a gazdag országok a saját 
nemzeti jövedelmükből plusz 
forrást adnak a mezőgazda-
ságnak, a szegényebb államok 
pedig leszakadnak. Ez nem jár-
ható út, mi a gazdák mellett ál-
lunk! Továbbra sem engedjük, 
hogy külföldiek földet szerez-
zenek hazánkban. Ez ügyben 
peres eljárás is indult, de a kor-
mányzat kitart az álláspontja 
mellett.

Szíves tudomására hozzuk, hogy 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 37. §-ában foglaltaknak 
megfelelően elhatározta Sopron-Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről 
és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 47/2001. (X. 31.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatát. 

A településrendezési eszköz készítésének egyeztetési eljárását a fenti kormány-
rendelet 32. §-a alapján teljes eljárásként folytatjuk le.

A településrendezés alá vont terület a jelenleg hatályos, fent említett önkormányzati 
rendelet területi hatályával megegyező. 

A településrendezés alapvető célja a településrendezés alá vont terület hatályos 
jogszabályok szerinti településrendezési tervének elkészítése, a jóváhagyás 
óta felmerült problémák, kérések vizsgálata, kezelése, a magasabb szintű 
jogszabályváltozások és a korábbi módosítások átvezetése, egységes szerkezetbe 
foglalása.

A településrendezési eszköz elfogadása, megalkotása
a nyilvánosság bevonásával történhet, így a szabályozás 

felülvizsgálatának előzetes dokumentációját

2018. március 12-től 2018. április 5-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

aulájában (Sopron, Fő tér 1. sz.)
közzéteszem.

A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a hivatal város-
építészeti csoportjánál a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban, írásban 
véleményt, javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg vagy elektronikusan a
foepitesz@sopron.hu címre küldve.

A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás

polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY
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1993
OFF ARIZONA
Ilyen néven szervezi új tár-
sulatát Mikó István. A  volt 
arizonások egy részéből és a 
soproni Petőfi Színházhoz tar-
tozó társulati tagokból tobo-
roz csapatot, de valószínűleg 
más színházak művészeit is 
sikerül megnyernie. Mostantól 
csak a soproni színház ügyeivel 
vagyok hajlandó foglalkozni, a 
továbbiakban csak ott vagyok 
igazgató. Ezért is kértem, hogy 
mentsenek fel az Arizona direk-
tori posztjáról, mondja Mikó. 
Úgy tudom, hogy ez az elmúlt 
napokban meg is történt, és 
átveheti a színházat az új igaz-
gató, Törőcsik Mari. Mivel azon-
ban Sopronban nincs megfe-
lelő háttér az önálló teátrum 
működtetéséhez, ezért más szín-
házaktól is segítséget kapunk. 
Közös munkát tervezünk a 
budapesti Radnóti Színházzal, 
a Zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színházzal és a Veszprémi Petőfi 
Színházzal. A soproni színház 
jelen szeretne lenni Budapest 

kulturális életében is, ezért fővá-
rosi játszóhelyekkel is tárgya-
lunk. Az arizonások közül, aki-
ket tudunk, egyben tartunk, 
mert Törőcsik Mariék vélhető-
leg sokuk játékára nem tarta-
nak igényt. (Kurír)

1968
Figyelmeztető jel Sopron 
lassú elöregedése
Bővül az autóalkatrészgyár, 
körülbelül ezerkétszáz fiatalt 
foglalkoztathat majd, emellett 
továbbfejlesztjük a pamut- és 
selyemipart, a LATEX-et és a 
Ruhagyárat, de ezeken a mun-
kahelyeken nem számítha-
tunk teljes egészében a sop-
roniakra, ugyanis a három 
műszak és a korszerűtlen gép-
park nem eléggé vonzó, mon-
dotta lapunknak Kocsis József 
országgyűlési képviselő, Sopron 
város vb-elnökhelyettese. 
Elképzeléseink között szerepel 
továbbá egy középiskolai vég-
zettséget követelő ipari létesít-
mény Sopronba költöztetése. Az 
elmúlt években lassú elöregedés 

figyelmeztetett a városból való 
elvándorlásra, mi pedig nem 
szívesen mondanánk le tanult 
fiataljainkról. Jelenleg a sopro-
niak elhelyezkedése megold-
ható, a járásban mintegy húsz 
középiskolát végzett fiatal e 
téren jelentkező gondját tart-
juk számon, tette hozzá a fenti-
ekhez Kocsis József vb-elnökhe-
lyettes. (Magyar Ifjúság)

1918
Rendőrségi hírek
Bereitler Ignác Várkerület 17. 
szám alatti kereskedő feljelen-
tést tett a rendőrségen, hogy a 
napokban ismeretlen tettesek 
az üzletéből 16 darab gyapjú 
fejkendőt elloptak. A  lopás-
sal vidéki, horvátul beszélő 
paraszt vásárlókat gyanúsí-
tanak, akik a feljelentő szerint 
hosszabb ideig tartózkodtak az 
üzletben. A rendőrség elfogta 
Brozoboháty Adolf brennbergi 
születésű, soproni illetőségű ker-
tészt, aki Baumann Györgyné 
Nándor fasor 35. szám alatti 
nyaralójába betörést követett 

el. Brozoboháty Adolfot, mint 
szökevényt, egyéb iránt a 
katonai rendőrség is körözte. 
(Soproni Napló)

Rekvirálni fogják 
a kilincseket
A kilincsrekvirálás, mint érte-
sü ltünk, országszerte meg 
fog indulni, miután a pótki-
lincsek jó része már elkészült. 
Állami hivatalok, indóházak, 
kaszárnyák és iskolák vaski-
lincset, magánlakások pedig 
fából készült kilincseket fog-
nak kapni pótlásképpen a réz-
kilincsért. Körülbelül négy-, de 
az is elképzelhető hogy ötmil-
lió darab rézkilincs kicserélé-
sére lehet számítani a rekvirá-
lás eredményeképpen, amelyből 
a számítások szerint mintegy 
250–270 vagon rezet lehet majd 
előállítani. Az akciót az auszt-
riai kilincsrekvirálással össze-
hangolva és azzal egyidejűleg 
fogják megszervezni. (Soproni 
Napló)  

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A soproni képzőművészek a város lelkét építik

FidelissimArt kiállítás
PLUZSIK TAMÁS

Megnyílt a soproni 
képző- és iparmű-
vészek FidelissimArt 
alkotói körének kiál-
lítása vasárnap dél-
után a Liszt-központ 
Munkácsy-termében.

A kiállításmegnyitó, mint ezt 
Pataki András, a Pro Kultúra 
Sopron igazgatója bevezetőjé-
ben kiemelte, a harmincötödik 
Soproni Tavaszi Napok kezde-
tét is jelenti. Az ünnepi ren-
dezvénysorozat április elejéig 
gazdag és változatos kulturális 
kínálattal várja a soproniakat és 
az ide látogató vendégeket.

– Hogy mily sokszínű, gazdag 
művészeti és kulturális kincs-
csel is rendelkezik városunk, 
arra az ilyen és ehhez hasonló 
kiállításmegnyitókon döbbe-
nünk csak rá – hangsúlyozta 
köszöntőjében dr. Fodor Tamás 
polgármester.

A FidelissimArt alkotói kört 
2012-ben az a gondolat hoz-
ta létre, hogy a Sopronban élő 

és alkotó hivatásos képzőmű-
vészek közösen mutassák meg 
városuk kortárs művészeti 
irányait. 

– A leghűségesebb város leg-
hűségesebb művészeinek mun-
kái láthatók itt, és óvatosan 

mondom, hogy valószínűleg a 
legkitűnőbb soproni művészeké 
– fogalmazott a kiállítást meg-
nyitó Eszik Alajos festőművész, 
grafikus, illusztrátor, a Jégverem 
utcában lévő Hetvennyolcas 
Galéria művészeti vezetője és 

tulajdonosa. – Ezt természete-
sen ők nem mondják ki, nehogy 
megsértsenek más helyi alkotó-
kat. Én azonban mint messziről 
jött ember kimondhatom, hisz 
kitapintható, hogy ez egy érték-
elvű, értékalapú közösség. Nem 
évjárat vagy stílusközösség köti 
össze őket, hanem a minőségi 
alkotómunka.

Krisztus hét szava 
a templomban
Idén március 17-én, szombaton 
este 7 órakor a Jereván-lakótelepi 
Szent Imre-templomban csen-
dül fel a Megváltónk utolsó hét 
szava a keresztfán című zenemű. 
A Soproni Tavaszi Napok kereté-
ben megrendezendő koncertre a 
belépés díjtalan.

Érdekes módon Haydn egyik 
legkomorabb, legdrámaibb 
műve lett a zenetörténet egyik 
legnépszerűbb darabja: a hús-
vét előtti időszakban világ-
szerte előadják a „Megváltónk 
utolsó hét szava a keresztfán” 
című kompozíciót, melyet a 
szerző a nagy népszerűségnek 
köszönhetően zenekari, vo-
nósnégyes és oratorikus válto-
zatban is megjelentetett. Titka 

talán abban rejlik, hogy gondol-
kodásra, meditálásra készteti a 
hallgatót – és erre időről időre 
mindenkinek szüksége lehet.

Már a Soproni Zeneegyesület 
megalakulásának első évadában 
(1829/30) is felcsendült ez a mű 
városunkban, de 120 éve meg-
szakítás nélküli hagyományként 
él, hogy soproni vonósok min-
den évben megszólaltatják ezt 
a közel egyórás darabot.

1898-tól a II. világháborúig 
Joseph Haydn kismartoni sír-
jához zarándokoltak el évente a 
muzsikusok, napjainkban Sop-
ron templomaiban él tovább ez 
a hagyomány a zenekar tagja-
iból alakult Wespa-vonósnégyes 
közreműködésével.

A nemzeti ünnep miatt mó-
dosul a Széchenyi István 
Városi Könyvtár nyitva tar-
tási rendje. Szerdán 10–
16 óra között tart nyitva, 

csütörtökön, pénteken és 
szombaton zárva lesz. Már-
cius 20-tól azonban már a 
megszokott nyitva tartással 
várják az olvasókat.

Módosul a könyvtár 
nyitva tartási rendje

Ellátogat idén 
a tavaszi napokra?

DR. MENDLIK GÉZÁNÉ:
A lányom és a fiam család-
ja biztosan kilátogat a ta-
vaszi napokra. Az unoká-
imnak lehet majd élvezetes 
az origamival kapcsolatos 
rendezvény.

SZILÁGYI JENŐ:
Annak idején, aktív tanár ko-
romban minden tanév vé-
gén szerveztem egy kiál-
lítást. Manapság azonban 
már nem nagyon járok kö-
zösségi eseményekre.

HORVÁTH-FEKÉCZ JÚLIA:
A kiállításokat kedveljük, s 
idén éppen bemutatkoz-
nak majd a soproni képző-
művészek. Emellett érde-
kes program lehet az április 
másodikai koncert is.

HORVÁTH SÁNDOR 
ZOLTÁN: 
Még jól át kell néznem a 
programokat. Ám annak 
már most örülök, hogy áp-
rilis elején rock koncert lesz 
a Fő téren.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Megtartották az olvasó-
próbáját a The Blues Brot-
hers – The Hungarian show 
című produkciónak a Sopro-
ni Petőfi Színházban. A Feke 
Pál és Serbán Attila rende-
ző, művészeti vezető, fő-
szereplő kettős irányításával 
készülő látványos, nagysza-
bású előadásban a világhí-
rű film dalai hangzanak el, 
Miklós Tibor fordításának 

köszönhetően magyarul. 
A premier április 14-én lesz.
A történet szerint a Blues 
testvérek világ körüli turné-
juk egyik állomásaként érkez-
nek Sopronba, s mivel nem 
várja őket senki, egy oldalko-
csis motorral, vicces helyze-
tek közben jutnak el a színhá-
zig. Itt aztán két órát kapnak, 
hogy előadják műsorukat, 
mert jön értük a rendőrség. 

Jön a Blues Brothers show

A soproni képző- és iparművészek FidelissimArt alkotói köre FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

Az április 15-ig, hétfő ki-
vételével 10 és 18 óra kö-
zött megtekinthető tár-
laton Edőcs Márta üveg-
művész, Gáspárdy Tibor 
festőművész, Gerencsér 
Pán Tamás tervezőgrafikus 
művész, Kovács-Gombos 
Gábor DLA festőművész, 
Magyar Mónika grafikus-
művész, Soltra E. Tamás 
szobrász- és éremművész, 
Sulyok Gabriella Munká-
csy-díjas grafikusművész 
és Szőcs Géza grafikus-
művész munkái tekinthe-
tők meg, valamint egy al-
kotással jelen van a tárlaton 
a haláláig az alkotói körhöz 
tartozó Giczy János is. 
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„Sopronban sem fogjuk olcsón adni a bőrünket!”

Bravúr Törökországban
RÁZÓ LÁSZLÓ

Törökor-
szági fan-
taszti-
kus bra-
vúrjának 

köszönhetően a 
Sopron Basket hazai 
pályán játszhatja a 
mindent eldöntő 
összecsapást a 
Fenerbahce ellen. Az 
Euroliga negyeddön-
tőjének záró felvoná-
sát lapunk megjelené-
sének estéjén tartják.

Kevesen gondolták volna, hogy 
az első mérkőzésen elszenve-
dett hazai vereség után Török-
országban győzhet a Sopron 
Basket. Pedig Roberto Iniguez 
már a meccset követően hang-
súlyozta: Isztambulban is van 
esélye a csapatnak, hiszen idén 
több bravúros győzelmük is 
volt a legrangosabb európai 
kupasorozatban.

A vezetőedző fanatizmusa 
pedig a lányokra is átragadt: 
hiába vezetett a meccs elején 
a Fenerbahce 19–5 arányban, a 
fiatal center, Coates, valamint 
a szintén fiatal, de komoly 
Euroliga-tapasztalattal rendel-
kező Crvendakic vezetésével fel-
zárkózott a csapat. Az utolsó ne-
gyedig fej-fej mellett haladtak 
az együttesek, a záró negyedben 

pedig ismét a törökök vezettek. 
Ekkor sem adták fel a soproni 
hölgyek: Milovanovics, Coates 
Crvendakic és Turner is kiváló 
napot fogott ki, a csapat pedig 
fordított és végül óriási bra-
vúrt bemutatva megnyerte a 
negyeddöntő második felvoná-
sát. A végeredmény: Fenerbahce 
– Sopron Basket, 72–78.

Ez azt is jelenti, hogy a to-
vábbjutás Sopronban dől el: az 
összecsapást lapunk megjele-

nésének napján, szerdán este 6 
órakor rendezik a Novomatic-
arénában.

– Megmutattuk, hogy milyen 
csapat is vagyunk, imádom a 

játékosaimat! Sopronban sem 
fogjuk olcsón adni a bőrünket 
– nyilatkozta a nem mindenna-
pi bravúr után a csapat vezető-
edzője, Roberto Iniguez.

SKC: fontos 
győzelem
A bennmaradás 
szempontjából fontos 
győzelmet szerzett 
a Sopron KC. Sabáli 
Balázs együttese 
Debrecenben tudott 
nyerni múlt hétvégén.

A Paks elleni hazai vereség után 
kemény szavakkal kritizálta játé-
kosait Sabáli Balázs. Az SKC veze-
tőedzője azt mondta: nagy vál-
tozás kell hozzáállásban ahhoz, 
hogy elinduljon felfelé a csapat. 
Úgy tűnik, hatásosak voltak a 
szakvezető mondatai, hiszen a 
csapat jól játszott Debrecenben: 
El-Amin, Parker és Henderson 
jól dobtak, de Watkins is szorgal-
masan gyűjtötte a pontokat és 
lepattanókat. Az első negyedben 
még egál körül alakult az ered-
mény, a második etapban aztán 
ellépett ellenfelétől a Sopron, 
nagyszünetben El-Amin triplá-
ját követően 42–55 volt az állás.

A fordulást követően állandó-
sult a különbség a felek között, 
El-Amin és Watkins megtartotta 
a kiváló dobóformáját. A center 
végül 27 ponttal zárt, Parker 21, 
Henderson 20, El-Amin pedig 18 
pontot jegyzett a találkozó vé-
géig. Győzelmével az SKC fontos 
lépést tett a biztos bennmara-
dás felé. A végeredmény: DEAC 
– Sopron KC, 89–96.

– Fontos mérkőzést nyertünk 
meg, úgy játszottunk, ahogy 
elterveztük – mondta Sabáli 
Balázs vezetőedző. – Az első 

félidőben sikerült akkora előnyt 
szerezni, ami elégnek bizonyult 
a meccs végén is, amikor már fá-
radtak a kulcsjátékosaink. A cél-
jaink eléréséhez további sikerek-
re van szükségünk.

Az SKC szombaton 19 órától 
a Zalaegerszeg otthonában lép 
parkettre.

A 30 ÉVES

MAGYAR ORIGAMI KÖR
KIÁLLÍTÁSA

Március 17-18. 10.00-18.00 • Festőterem

A kiállítás kísérőprogramjai:

•  Közös hajtogatás: szombat, vasárnap 14:00-16:00

• „ Papírvarázs” pöttömszínházi előadás 1-4 éves korig:
szombaton 10:00 és 16:00

•  Módszertani bemutató: vasárnap 10:00-12:00

Jegyár: 500 Ft / Családi jegy: 1500 Ft • Jegyek válthatók a helyszínen! (Sopron, Petőfi tér 8.) 

www.prokultura.hu

Szebasztián két aranya
MADARÁSZ RÉKA

A kö zel múltban Szabó 
Szebasztián nemcsak 
az IFAA íjász Európa-
bajnokságot nyerte 
meg, hanem egy 
nemzetközi 3 dimen-
ziós íjászversenyt is. 
Az idei évben a fiú 
már négy arany- és 
egy ezüstéremmel 
büszkélkedhet.

Az IFAA Magyarországon ren-
dezte meg a teremíjász Európa-
bajnokságot. A  Magyar Íjász 
Szövetség jóvoltából az érdek-
lődők nemrégiben egy nem-
zetközi 3 dimenziós íjászver-
senyt is végigszurkolhattak a 
Hungexpó területén. A 12 éves 
soproni Szabó Szebasztián – 
szokásához híven – verhetet-
lennek bizonyult.

– Az Európa-bajnoksághoz 
hasonlóan izgalmas versenyen 
talán még sosem vettem részt 
– mesélte Szabó Győző, az ifjú 
tehetség édesapja. – Az elmúlt 
három év legkeményebb ellen-
felével találta magát szemben 
Szebi egy litván kisfiú szemé-
lyében. Ennek ellenére a harma-
dik napnak már tizenegy pont 
előnnyel vágott neki. Mind-
két versenyző telitalálatokkal 
kezdett, ám a 4. körben Szebi 

irányzéka elállítódott, 25-ből 20 
pontot lőtt, így veszélybe került 
a bajnoki cím.

Szerencsére Szebi jól bírja a 
nyomást, és az utolsó menet-
ben az ellenfél többet hibázott, 
így végül a soproni fiú nyert hat 
pont előnnyel. A második nap 
szünetében Szebasztián indult 
a 3 dimenziós versenyen is, 
ahol 60 ponttal előzte meg a 2. 
helyezettet.

– Szebi idén lépett a Word 
Archery serdülő korosztályába, 
nála jóval idősebb és tapasztal-
tabb versenyzők közé – folytatta 
az apa. – Már az első kvalifikációs 

versenyén ezüstérmet sikerült 
szereznie, a másodikon pedig 
mindenkit maga mögé utasítva 
aranyérmes lett. Reméljük, hogy 
március 18-án az országos meg-
mérettetésen hasonlóan ered-
ményesen szerepel majd.

Szebasztián 2017-ben össze-
sen huszonkét arany- és egy 
ezüstérmet szerzett. Ősszel kis 
visszaesés mutatkozott a telje-
sítményében, de edzője, Király 
Gábor és az egyik legjobb olim-
pikon íjász, Buzás Károly segítsé-
gével sikerült újra formába len-
dülnie, ahogy azt az eredményei 
is mutatják.

Aranyérem:  a 12 éves Szabó Szebasztián az Eb-n is 
verhetetlennek bizonyult

Az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnok-
ságban is folytatódott a küzdelem. A me-
gyei első osztályban szereplő SFAC 1900 a 

Fertőszentmiklós ellen lépett pályára az el-
múlt hétvégén. A soproni csapat idegenben 
szenvedett 1–0-s vereséget.

SFAC-vereséggel folytatódott a bajnokság

GYŐZTEK A BAJNOKSÁGBAN IS
A Sopron Basket az Euroliga-mérkőzés után két nappal már a 
bajnokságban játszott. A PINKK-Pécsi 424 elleni mérkőzésen 
a kulcsembereit pihentette Iniguez mester, de a pályára lépő 
fiatalok is kitettek magukért és végül magabiztosan győztek. 
A végeredmény: PINKK-Pécsi 424 – Sopron Basket, 63–86.

Törökországban győzni tudott a Sopron Basket, így a mindent eldöntő meccset 
Sopronban rendezik szerda este FOTÓ: NÉMETH PÉTER

El-Amin Muhammad 
hozta kiváló 
dobóformáját
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LELÁTÓ

Futás
Március 18., 
vasárnap 8.30, belváros
III. Szent Patrik-napi futás

Futóverseny
Március 20., kedd 12 óra, 
Anger réti sporttelep
Diákolimpia körzeti döntő

Kosárlabda
Március 16., péntek 17.30, 
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Motax KC Pápa

Március 18., vasárnap 
16 óra, Novomatic-aréna 
Sopron KC Sportiskola 
– BKG PRIMA SE

Március 19., hétfő 19.30, 
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – PTE-PEAC

Március 21., szerda 
19 óra, Novomatic-aréna 
Sopron KC – JP Auto JKSE

Túra
Március 17., 
szombat 9 óra, 
Tercia Hubertus parkoló
Reisch György emléktúra

Floorball
Március 17., szombat 
9 óra, Szent Orsolya
Szent Patrik napi 
4 órás floorball

› Öt év alatt jutottak a csúcsra a kerekesszékes kosarasok

Bajnokok a Tigrisek!
Újabb bajnokcsapatot 
ünnepelhet Sopron: a 
Tigrisek kerekesszékes 
kosárlabdázói vasár-
nap kétszer is nyertek, 
ez pedig azt jelenti, 
hogy a további két 
játéknap eredménye-
itől függetlenül meg-
szerezte a bajnoki 
címet Magyar András 
együttese.

Bajnokesélyesként várta a vasár-
napi fordulót a Soproni Tigrisek 
kerekesszékes kosárlabdacsa-
pata. Magyar András együttese 
veretlenül állt a játéknap előtt, 
így az elsőséghez már csak egy 
győzelemre volt szükség. A Tig-
risek semmit nem bíztak a vélet-
lenre, hiszen a DVTK együtte-
sét 50–32-re, a Soproni Sportis-
kolás Sólymok csapatát pedig 
61–37-re győzték le. Így a hátra-
lévő két forduló eredményeitől 
függetlenül bajnoki címet sze-
reztek a nemzeti kerekesszékes 
kosárlabda-bajnokságban.

– Amikor 5 éve elkezdtük a 
munkát, nem hittem volna, hogy 
ennyi idő alatt bajnoki címig 

jutunk. Szeretném mindenkinek 
megköszönni, aki a kezdetektől 
máig tagja volt a csapatnak, hogy 
munkájával segítette a sikerein-
ket – mondta Nagy Tamás, a Sop-
roni Tigrisek SE elnöke. – Igazi ku-
riózum Magyar András személye, 

aki most már az 1993-as női baj-
noki cím után a kerekesszékes ko-
sárlabdában is bajnok edzőnek 
mondhatja magát. Május 13-án 
lesz ismét forduló Sopronban, 
mindenkit várunk az akkori baj-
nokavatásra és ünneplésre.

Városunk másik kerekesszékes 
csapata, a Soproni Sportiskolás 
Sólymok is kiválóan szerepel, 
hiszen a hétvégén legyőzték 
a DVTK csapatát, így második 
helyért küzdhetnek a hátralévő 
bajnoki fordulókban.

hétfő esténként
a Liszt Caféban!

Közösség, tudás, siker, izgalom
hétről hétre!

Márciusi időpontok: 03.19. és 03.26.
Kezdés: 20.00

Várjuk 4-6 fős csapatok jelentkezését!

Regisztráció a
http://quiznight.hu/asztalfoglalas

oldalon! 

A részvétel díjtalan!

Cím: Liszt Ferenc Kulturális Központ
9400, Sopron, Liszt F. u. 1.9400, Sopron, Liszt F. u. 1.

Rendező:

Radó Denise

(Jászai-díjas)

musical két részben

Március 31. 15 és 19 óraÁprilis 1. 15 és 19 óra

UtolJáRa 

SopRonban!

Frederick loewe

alan Jay lerner

Jegyek válthatók 
a pro Kultúra jegyirodájában 
(9400, Sopron, liszt Ferenc u. 1.) 
vagy online: www.prokultura.hu 
I. helyár: 4.500 Ft / II. helyár: 4.000 Ft

A Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabdacsapata két győzelemmel 
megszerezte a bajnoki címet a 2017/18-as kiírásban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

SVSE: vereség a Vác ellen
PÁDER VILMOS 

Az NB II. 24. fordulójában nagy 
várakozás előzte meg a megújult 
SVSE NB II-es labdarúgócsapatá-
nak első hazai mérkőzését a Vác 
ellen. A napsütéses időjárás is 
vonzotta a szurkolókat, akik szép 
számmal látogattak ki a Káposz-
tás úti stadionba. Mindenki a 
hazai csapat győzelmét várta 
annak ellenére, hogy tudták a 
szurkolók, hogy a Vác nagyon jó, 
masszívan „összerakott” csapat, 

agresszív játékot játszik és kont-
rákból építi fel magát. A találko-
zón hamar bebizonyosodott, 
hogy mérkőzéshiányban szen-
ved a hazai gárda. Amíg a ven-
dégcsapat a harmadik tétmecs-
csét játszotta, addig az SVSE-
nek ez volt az első találkozója. 
A Sopron játékosai nagyon akar-
tak, küzdöttek, hajtottak a mély 
talajú pályán, de csak helyzete-
kig jutottak. A második félidőben 
folytatódott a hazaiak nyomása, 
a Vác pedig kontrákra épített. Az 

első kapott gól – ami nagy hibá-
ból esett – sokkolta a fiúkat, de 
hamar talpra álltak és Batizi-
Pócsi szemfüles góljával egyen-
lítettek. Mindenki a jó folytatást 
várta, amikor ismét egy kapitá-
lis hibából a vendégek jutottak 
vezetéshez (1–2). A második gól 
„megfogta” a hazai csapatot, de 
a szív és az akarat hajtotta őket. 
Ahogy telt az idő, úgy keménye-
dett a találkozó, amelyből sajnos 
az SVSE került ki vesztesen. Elő-
ször a 43. percben megsérült 

Szabó Ádám, aki nem tudta foly-
tatni a játékot, majd a 84. perc-
ben a csapat kapitánya, Fehér 
Zoltán maradt a földön egy 
összecsapás során, koponyasérü-
lés gyanújával a mentő kórházba 
szállította. A találkozó végered-
ménye nem tükrözi a látottakat, 
az SVSE nem érdemelt vereséget.

Hétvégén Szolnokra utazik a 
Sopron, nagyon nehéz találkozó 
vár a fiúkra. Ebben az egyre re-
ménytelenebb helyzetben csak 
a győzelemnek van értéke.

Molnár Csaba 
emléktorna
Március 18-án, vasárnap ismét 
megrendezik a Molnár Csaba 
emléktornát. Az egykori kiváló 
kosárlabdázó tiszteletére ezúttal 
is összegyűlnek az amatőr spor-
tolók, hogy egy jó hangulatú tor-
nán találkozzanak, felidézzék az 
egykori játékostársuk emlékét, 
és segítsenek Csaba családjának. 
A hat évvel ezelőtt életre hívott 
kezdeményezés rögtön nép-
szerű lett a kosárlabdázók köré-
ben, az első évben 14, az elmúlt 
években 15–16 csapat nevezett.
Az idei évben ez a szám vár-
hatóan tovább fog emelkedni, 

hiszen több környékbeli város-
ból, Budapestről, sőt már Auszt-
riából is érdeklődtek és nevez-
tek együttesek, baráti társasá-
gok. Több cég és magánszemély 
mellett a soproni Polgármes-
teri Hivatal Sportfelügyeleti 
Csoportja is segíti a szervezők 
munkáját, aminek köszönhe-
tően várhatóan ismét jelentős 
összeggel tudják támogatni 
Molnár Csaba családját.

A szervezők még ezen a hé-
ten, péntek estig is elfogadnak 
nevezéseket a stadion@sopron.
hu e-mail címen. 

Március 23–25-ig Sopron-
ban rendezik meg a kosár-
labda Killik László női Ma-
gyar Kupa nyolcas döntőjét. 
A  résztvevő csapatok: ZTE 
NKK, CMB CARGO UNI Győr, 
VBW CEKK Cegléd, Atomerő-
mű KSC Szekszárd, PEAC-
Pécs, Sopron Basket, PINKK-
Pécsi 424, Aluinvent DVTK.

A negyeddöntőket pénte-
ken, az elődöntő mérkőzé-
seit szombaton tartják, va-
sárnap a bronzmeccs dél-
után fél négykor, a döntő 
pedig 18 órakor kezdődik a 
Novomatic-arénában.
Kapunyitás minden nap az 
első mérkőzést megelőző-
en egy órával. 

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

A hét mottója:

„Feltétel nélküli 
szeretettel kell 
megtöltenünk 

gyermekünk érzelmi 
tankját, hiszen az 

igazi szeretet mindig 
önmagáért szereti 
a gyermeket, nem 

pedig azért, ami tesz.”

Ross Campbell (amerikai 
gyermekgyógyász, pszichiáter) 

és Gary Chapman (amerikai 
író, párkapcsolati szakértő, 

házassági tanácsadó)

KÖNYVAJÁNLÓ

Ross Campbell – 
Gary Chapman
Gyerekekre hangolva 
A gyerekek öt 
szeretet-nyelve

A népszerű szerzőpáros 
könyvében azt hangsú-
lyozza, hogy a nevelés-
ben minden a szülők és 
a gyerek közötti szeretet-
kapcsolaton múlik. Ah-
hoz, hogy gyermekünk 
egészségesen fejlődjön, 
elengedhetetlenül fon-
tos, hogy betöltsük ér-
zelmi szükségleteit, azaz 
érezze szeretetünket és 
elfogadásunkat. Hogyan 
kommunikálhatjuk sze-
retetünket ebben az em-
berformáló kapcsolat-
ban? A válasz az öt sze-
retetnyelv (a testi érintés, 
az elismerő szavak, a mi-
nőségi idő, az ajándéko-
zás és a szívességek) he-
lyes alkalmazásában rejlik.

›

305 évvel ezelőtt, 1713. már-
cius 11-én született Sopron-
ban báró Lassgallner János 
altábornagy. 1763 novembe-
rében kapott katonai Mária 
Terézia-rendet a reichenbacki 
ütközetben – a poroszok el-
len – tanúsított tevékenysé-
géért mint az „Anhalt-Zerbst” 
vértesezred parancsnoka. 
Sopronban hunyt el 1798. 
augusztus 20-án.

175 évvel ezelőtt, 1843. 
március 12-én alakult meg 
a Soproni Kaszinó Egyesület.

235 évvel ezelőtt, 1783. 
március 12-én született Sop-
ronban Kőszeghi Mártony 
Károly mérnök, katonatiszt. 
Kifejlesztette a mai gázálarc 
ősét, az acélpalackos, sűrí-
tett levegős légzőkészüléket 
és a „gulyáságyút”. Brünnben 
hunyt el 1848. július 21-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Mozgalmas diáknapok a vendéglátó iskolában

Szakmai nap

MADARÁSZ RÉKA

A Soproni SzC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, 
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
múlt héten szerdán és csütörtökön tartotta 
évtizedes hagyományokra visszatekintő szak-
mai és diáknapját. A tanulók izgalmas verse-
nyeken mérték össze a tudásukat.

– Mindig is fontosnak éreztük, 
hogy diákjaink számára közös-
ségi programokkal is színesít-
sük az iskolánkban eltöltött 
éveket, és – nem csak tanórai 
keretek között – segítsük a szak-
mai fejlődésüket – tudtuk meg 
Voleszák Zoltán szakmai igazga-
tóhelyettestől. – A tanulók mun-
káit és az elkészült termékeket 
a soproni gasztronómia neves 
szakemberei értékelték.

Az intézmény egykori szak-
oktatójának emlékére megren-
dezett Burián György Díszterí-
tési Emlékversenyen kétszemé-
lyes díszasztal elkészítése volt 

a feladat szabadon választott 
kellékek felhasználásával. A di-
ákok már hetek óta foglalatos-
kodtak az előkészületekkel, a ki-
lenc csapatból végül is a zsűrita-
gok – Major Vilmos és Szakály 
László – két 9. osztályos pincér 
tanuló, Bíder Bianka és Homály 
Gábor terítékét találta a legjobb-
nak. Tizenkét szakács csapatnak 
90 perc állt a rendelkezésére egy 
előétel és egy főfogás vagy egy 
főfogás és egy befejező fogás ösz-
szeállítására. A Pénzváltó Zoltán, 
Hende Gábor és Varga Szilárd 
alkotta zsűri a 10. osztályos Nye-
ső Lázár és Véland Réka főztjét 

ítélte szakmailag a legkiválóbb-
nak. Az idei cukrászverseny a 
„Rákóczi túrós lepény újragon-
dolva” nevet kapta, ugyanis az 
ismert süteményt – az eredeti 
alapanyagok megtartásával – 
varázsolták újjá a résztvevők. 
Erdősi Ferenc és Drávai Dávid ér-
tékelte a remekműveket, a 11.-es 
Horváth Dorottya és Stippinger 
Réka vitte el az első díjat.

– A második nap házi süte-
mények versenyével kezdődött 
– folytatta Voleszák Zoltán. – 
A saját maguk által kitalált vagy 
otthoni recept alapján készült 
egyéni produktumokat az iskola 
szakoktatói bírálták el. Két első 
helyezettünk is lett, Bellovics 
Tímea és Módos Kíra 9. osztá-
lyos tanulók.

A diáknap a 9. osztályosoknak 
a tornateremben vidám vetélke-
dővel folytatódott, a felsőbb éve-
sek pedig szakmai bemutatókon 
vettek részt. A színes programok 
mozilátogatással zárultak.

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a soproni
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél
(összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék
Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az ajánlat 2018. március 14-től
23-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Tel.: 06 99 532 619

amplifon.hu
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Kezeljük okosan 
pénzügyeinket!
MADARÁSZ RÉKA

A múlt hét több sop-
roni általános és 
középiskolában a 
pénzügyi tudatosság 
jegyében telt. A szer-
vezők legfőbb célja 
az volt, hogy a diá-
kok a hétköznapi 
életben is hasznosít-
ható ismeretekhez 
jussanak a pénzvilág 
működéséről.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára, 
dr. Maruzsa Zoltán felkérésére 
a köznevelési intézmények 
programokat szerveztek tanu-
lóik számára a Pénz7 témakö-
rében. A központi téma idén a 
hitel volt. Az „Okosan a hitelek-
ről” című tananyaghoz erre a 
tanévre ingyenes tankönyveket 
és munkafüzeteket is biztosí-
tott az iskoláknak a Pénziránytű 
Alapítvány. 

A Pénzügyi gazdálkodás és tu-
datosság témahéten a különbö-
ző évfolyamok a korosztályuk-
nak megfelelő ismeretanyaggal 
gazdagodtak a Széchenyi István 
Gimnáziumban. 

– A 7. évfolyam osztályfőnö-
ki óráin a tanulók bepillantást 
nyerhettek családjuk becsült 
rezsiköltségeinek alakulásába 

– tudtuk meg Barta Róberttől, a 
szervezők egyikétől. – Szerettük 
volna, ha elgondolkodnak, ők 
maguk hogyan tudnának ezen a 
területen költségeket megtaka-
rítani, illetve tudnának-e szüleik 
számára költségkímélő módsze-
reket javasolni. 

A 8.-osok matematika órá-
kon ismerkedhettek meg a 
törlesztőrészlet és a kamatszá-
mítás fogalmaival. A  9.-esek 
vállalkozást alapítottak 11. osz-
tályos diáktársaik segítségével, 
a felsőbb évfolyamosok pedig 
pénzpiaci szakemberek előadá-
sain vettek részt.

A handleros programok már 
múlt pénteken megkezdődtek 
– a diákok kisebb csoportokban 
a Soproni Múzeum restaurá-
torműhelyébe látogattak –, és 
egész héten folytatódtak.

– Olyan előadókat hívtunk 
meg, akik tevékenységük ré-
vén kapcsolódnak az iskolánk-
ban oktatott szakmákhoz – foly-
tatta Schmuck Vivien, az SSzC 
Handler Nándor Szakképző 
Iskolájának nevelésért felelős 
igazgatóhelyettese. – Bankinté-
zetek vezetői és egyéni vállalko-
zók tanulóinknak előadásokat 
tartottak, illetve játékokat vezet-
tek, melyeken keresztül próbál-
tuk kicsit közelebb hozni hozzá-
juk a való világot. Azt tapasztal-
juk ugyanis, hogy sok diák nincs 
tisztában azzal, hogy ami van, 
azért meg is kell dolgozni, és 
bármikor adódhat olyan hely-
zet, hogy mindent elveszítenek. 

Szerdán – szintén az országszerte megrendezett pénzügyi 
és vállalkozói témahét keretében – az SSzC Fáy András 
Közgazdasági Szakgimnáziumába a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskolából érkeztek tanulók. A felső tagozatosoknak 
a fáys szakmai tanárok tartottak tanórákat azzal a cél-
lal, hogy tudatosabban kezeljék a pénzügyeiket. A szak-
gimnázium szakmai munkaközössége interaktív tanórá-
kon mutatta be, hogy „Nem kell félni a hitelektől, segíte-
nek nekünk, a lényeg, hogy okosan kell használni őket.”

A fáysok 
New Yorkkal 
beszélgettek
A Soproni SzC Fáy András Köz-
gazdasági Szakgimnázium 
tanulói és a Bronxban élő diá-
kok között kezdődő beszélge-
téssorozat célja, hogy a tanulók 
megismerjék egymás oktatási 
rendszerét, az országok kulturá-
lis jellemzőit, és mindeközben 
a fáys tanulók az angol nyelvet 
is gyakorolják.

Az internet napjainkban szá-
mos módon felhasználható, 
könnyen kapcsolatot létesíthe-
tünk a világ túlfelével. Innen 
származott az ötlet, hogy a Fáy 
angol–magyar kéttannyelvű 
osztályai testvérkapcsolatot 
alakítsanak ki egy bronxi kö-
zépiskolával videotelefonálás 
segítségével.

– A  továbbiakban havonta 
megszervezendő netes találko-
zások során a fáys és a bronxi 
diákok filmek, irodalmi művek, 
illetve a mindennapi történe-
tek megvitatásával is mélyeb-
ben megismerhetik egymás vi-
láglátását, valóságát – közölte 
Takács-Kenessey Tamara szer-
vező tanár.

Lázas munka a vendéglátó iskola tankonyhájában: az intézmény szakmai és 
diáknapján versenyeken vettek részt a tanulók FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MI AZ EGÉSZSÉG?

Néhány hete gimnáziumi 
kollégistákkal beszélgettem 
az egészség/ betegség kér-
déseiről. Oldanom kellett a 
feszültséget, mert kötelező 
programként lettem „ajánl-
va” a témával a nap zárá-
saként. A  kötelezőség na-
gyon riasztó bármi is legyen 
a téma! Az egészségtől duz-
zadó, vasszeget is meghajlí-
tó fiatalok pedig el sem tud-
ják még gondolni, hogy az 
influenzán kívül nekik is le-
het betegségük, vagy...?  Bi-
zony, hogy... vagy! 

Látják, hogy a bajok más be-
tegségek kiindulópontjaiként 
élhetnek bennünk. Már vagy 
még tudják, hogy értelme van 
– vagy lenne – korán felis-
merni az ezekkel kapcsolatos 
teendőket, az életmódi kér-
déseket, sőt tudták az egész-
ség egyik ma használt definí-
cióját is. „Az egészség a tel-
jes testi, szellemi és szociális 
jólét állapota, nem pusztán a 
betegség vagy fogyatékosság 
hiánya”. Sokkoló. Akkor mi-
kor és miért rontjuk mégis el? 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁRCIUS 14–20.

Március 14., 
szerda

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Március 15., 
csütörtök

Arany kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6.

99/311–732

Március 16., 
péntek

BENU állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Március 17., 
szombat

Erzsébet gyógyszertár 
Győri u. 15.

99/311–254

Március 18., 
vasárnap

Ezüst kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 19., 
hétfő

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10.

99/506–544

Március 20., 
kedd

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21.

99/314–084

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

Március 15-én az ügyelet 
reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig lesz érvényben.

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN PÁROS SZÍNHÁZJEGYET!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 21-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.). 

Február 28-i rejtvényünk megfejtése: „Újra lebeg, majd letelepszik a földre,/ végül elolvad a hó”. Szerencsés megfejtőnk: Taschek Pál, 
Sopron, Juharfa u. 24. Mai rejtvényünk megfejtése Kányádi Sándor Tavasz című versének első versszaka.

KERESZT-
REJTVÉNY

Alma és fája – Fajkusz Attila és 
fiai, Levente és Domonkos

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mon-
dás, melynek igazságáért nem kell messzire 
menni Sopronban sem. 

Az ország határain túl is jól 
ismert és népszerű Fajkusz 
Banda alapítójának, Fajkusz 
Attilának minkét fia a nyom-
dokába lépett: nemcsak mint 
kiváló népzenészek, de mint 
zenekar-alapítók is, akik ha úgy 
hozza az élet, más műfajban is 
sikerrel próbálják ki magukat.

– Mondjuk úgy, nem is any-
nyira zenész, mint sokkal in-
kább sportos család a miénk, 

hisz édesapám annak idején 
kiváló labdarúgó volt a Győri 
MÁV DAC-ban, Csabi öcsém pe-
dig sokszoros magyar bajnok, 
olimpiai hatodik helyezett tor-
nász, akit 1990-ben sportágá-
ban a legkiválóbbnak válasz-
tottak – mesélte Fajkusz Attila. 
– Én magam is mind a mai na-
pig imádom a sportot, valami-
kor fociztam, eveztem, de ami-
kor annak idején a húgomat 

beíratták hegedülni a zeneis-
kolába, mindig mentem vele, 
és egyre jobban magával raga-
dott a zene. Tulajdonképpen ak-
kor dőlt el, hogy a sportot per-
sze nem mellőzve a zene fogja 
meghatározni az életemet. Azt 
csak később tudtam meg, hogy 
anyai nagyapám valamikor a 
soproni színház zenekarában 
hegedült. Ez sokszor eszembe 
jut, különösen amikor éppen 
ott lépünk föl, mint ahogy volt 
ez például a Fehérlófia című 
előadásban, amikor Szokolay 
Dongó Balázs zenéjét élőben 
játszottuk a színpadon – tette 
hozzá a népzenész, a nevével 

fémjelzett zenekar, a Fajkusz 
Banda vezetője.

Fajkusz Attila motiváló mes-
terei között említi többek között 
Dinnyés József  „daltulajdonost” 
és Kátai Zoltán Tinódi-lant díjas 
„énekmondót”.

– Mi a muzsikába, a népzenébe 
a szó szoros értelemben beleszü-
lettünk, majd később belenőt-
tünk – vette át a szót édesapjától 
a tavaly érettségizett idősebbik 
fiú, Levente, aki öccsével és né-
hány barátjával, amikor alig múl-
tak tízévesek, már zenekart alapí-
tottak, Soproni Kisbanda néven.

– Időközben „megnőttünk”, 
ezért nevet is változtattunk, így 
most Figurás Banda néven ve-
szünk részt a magyar népzenei, 
illetve táncházi életben – kapcso-
lódott a beszélgetésbe Domon-
kos, akinek a nagybőgő a hang-
szere. – Apa zenekarával, a Fajkusz 
Bandával pedig úgymond szimbi-
ózisban élünk, van, amikor ők se-
gítenek ki bennünket, és viszont. 

A zenekar egyik fele, így a 
Fajkusz fiúk is az elmúlt évben 
csatlakoztak SativuS névre hall-
gató soproni hiphop formáció 
élőzenekari felállásához. A Lusta 
lány című saját szerzeményük-
kel beneveztek A Dal 2018 című 
televíziós show-műsorba, ahol 
szép sikert elérve egészen az elő-
döntőig jutottak. – Ezzel együtt 
nem varázsolt el bennünket a si-
ker – mondták szinte kórusban a 
fiúk –, az autentikus népzenével 
együtt a Figurás Banda továbbra 
is él és virul. 

A zene szárnyán egy családban  – Fajkusz Levente, Fajkusz Attila 
és Fajkusz Domonkos FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

MADARÁSZ RÉKA

A zord időben 
sokunknál a legfon-
tosabb szempont, 
hogy a csizmánk, 
bakancsunk minél 
melegebb legyen. 
Ilyenkor hajlamosak 
vagyunk a lábápo-
lásról elfeledkezni, 
aminek káros követ-
kezményei lehetnek.

Bár a hidegebb hónapokban 
nincs szem előtt a lábunk, 
az ápolására talán még na-
gyobb figyelmet kell fordí-
tanunk, mint nyáron, hiszen 
a nap nagy részében zárt ci-
pőt viselünk, ami miatt nem 
tud megfelelően szellőz-
ni. Ha egész télen gondos-
kodunk róla, akkor a meleg 
beköszöntével sem kell ha-
nyatt-homlok rohannunk a 
pedikűröshöz, hogy helyre-
hozza a helyrehozhatatlant.
Mindennek az alapja a meg-
felelő méretű és anyagú cipő 
kiválasztása. A túl szoros és a 
túlságosan tág lábbeli egy-
aránt bőrkeményedések ki-
alakulásához és lábfájdal-
makhoz vezethet. A  szin-
tetikus anyagból készült 
csizmákba és nejlonzoknikba 
beleizzadhat a láb, a nedves 
környezet pedig táptalaja le-
het a gombás fertőzéseknek 

és egyéb bőrbetegségeknek. 
Tehát ne sajnáljunk áldozni 
egy jó minőségű, kívül-belül 
bőr cipőre, és válasszunk pa-
mut anyagból készült zoknit!
– Télen egyébként is szára-
zabb a bőrünk, a cipő viselé-
se miatt pedig könnyen meg-
keményedhet a talpunkon és 
a sarkunkon – mondta el Ko-
vácsné Erzsi kéz- és lábápoló. 
– Megelőzésképpen legalább 
naponta egyszer alaposan 
kenjük be valamilyen puhí-
tó, vitaminos krémmel. Az 
esti áztatás szintén csodák-
ra képes – a vízbe teafaolajat, 
ecetet vagy szódabikarbónát 
téve pedig még a gomba el-
len is védekezhetünk.
Körmünk ilyenkor ugyan jó-

val lassabban nő, mint nyá-
ron, három–négyhetente ér-
demes levágnunk. A benőtt 
köröm rendkívül kellemet-
len lehet, egy jó szakember 
azonban meg tud szabadíta-
ni a fájdalmaktól. 
– Azoknak, akiknek gyorsan 
felszaporodnak a bőrkemé-
nyedései vagy tyúkszem ki-
alakulására hajlamosak, ér-
demes négy–öthetente fel-
keresniük egy pedikűröst 
– fejezte be a beteg köröm 
és beteg bőr kezelésére, 
gyógyítására is szakosodott 
specialista. – A bokasüllye-
dés, bütykök okozta tüne-
teket pedig a drogériákban 
is kapható tehermentesítő 
eszközökkel enyhíthetjük.

Fontos a lábunk ápolása

A magyar rajongók idén is találkozhatnak az énekessel

Dua Lipa odamondott
KÓCZÁN BÁLINT

Kemény, 
beszólós 
dallal küldi 
melegebb 

éghajlatra a 
visszakúszó 
exeket 
Dua Lipa. 
A szexi 
énekesnő 
nemrég 
jelentkezett 
látványos 
video-
klippel.

Már 2 év eltelt, mi-
óta az összetéveszt-
hetetlen hangú, albán 
származású énekesnő, 
Dua Lipa belopta magát 
a rajongók szívébe Be 
The One című dalával. 
Miss Lipa hamar magá-
ra vonta a nagyvilág figyel-
mét, hiszen amellett, hogy 
gyönyörű és rendkívül te-
hetséges, mostanra egy 
megkérdőjelezhetetlen 
szenzációvá vált a Föld 
minden pontján.

A szerencsések tavaly 
nyáron találkozhattak 

az énekesnővel élőben a Balaton Sound 
színpadán, ahol karcos hangjával és 

egyedi szépségével teljesen elvará-
zsolta közönségét. 

Dua kisasszony legutóbbi 
megjelenése az IDGAF (azaz 
I Don’t Give A  F*ck) egy ke-

mény, beszólós szakítódal, 
amely végleg mele-

gebb éghajlatra kül-
di a visszakúszó 

exeket. A  szám-
hoz egy egyedi 

és látványos 
klip is szü-
letett a New 

Rules készítő-
itől, amelyben 

az énekesnő 
gyengéd és 
érzelmes, va-
lamint erős 
és jégszívű ol-
dala vív meg 
egymással.

Dua Lipa 
e g y é b k é n t 

a Brit Awards-
díjátadón is ta-

rolt, több elismerést 
is bezsebelt. A  ma-

gyar rajongók 
idén is találkoz-

hatnak vele: a 
Sziget Fesz-
tivál egyik 
h e a d l i n e r 
fellépője lesz.

RÖVIDEN

Elkelt az 
ABBA-járgány

Elárverezték az ABBA 
197 7-ben gyár tot t 
BMW-jét, amelyet an-
nak idején Björn Ulvaeus 
vagy Benny Andersson 
vezetett, a lányokat 
nem hagyták érvénye-
sülni. 125 ezer kilomé-
tert raktak az ezüstszínű 
járgányba, amely hajlott 
kora ellenére csillagá-
szati áron, 42.500 dol-
lárért (10 és félmillió fo-
rintért) talált gazdára a 
Sotheby’s aukciósház 
árverésén. Ez az ár a ko-
csi normál piaci árának 
három-négyszerese.

Készül a 
Jurrasic World!

Még be sem mutatták az 
újraindított dinós soro-
zat második részét, a 
Jurassic World: Bukott 
birodalmat, már meg-
van a harmadik rész pre-
mierjének időpontja is: 
2021. június 11. A törté-
netről egyelőre semmit 
nem lehetett megtudni.

›

SativuS lemezbemutató

Szerelemi vallomás autóban

A Dal című verseny 
után először ad nagy-
szabású koncertet a 
SativuS. A soproni for-
máció bemutatja új 
lemezét, de vendég-
zenekarok is fellépnek 
március 17-én a Han-
gár Music Gardenben.

– Sok-sok új számmal készülünk 
az eddig repertoárunkhoz képest, 
hiszen ez lényegében a március 
1-jén megjelent TOP című leme-
zünk első hivatalos soproni 
bemutatója lesz. Az újdonságok 
mellett persze a régiek közül is jó 
párat előadunk – mesélte Pájer 
Gábor „Curta” a másfél órásra ter-
vezett SativuS koncert kapcsán. 

A Hangárban a soproni zene-
karon túl fellép még a Soulwave 
és a dunaújvárosi BeatKoho is.   

Curta elárulta, hogy a nagysi-
kerű A Dal című műsor óta leg-
inkább szervezési dolgok kötöt-
ték le a csapat idejét.

– Sikerült jó pár fellépést le-
fixálni a nyár végéig, de a leg-
fontosabb történés a csapat 

életében az volt, hogy megje-
lent harmadik lemezünk – zárta 
a zenész. – A TOP már elérhető 
az összes digitális platformon, 
és elég szépen teljesít. A kézzel 

fogható példányok is megérkez-
tek hozzánk, és a lemezen lévő 
dalokhoz szeretnénk még vi-
deoklipeket készíteni. Ha lehet, 
minél többet.

Gáspár Laci egy igazán üdítő, modern pop-
újdonsággal jelentkezett. Az autómban című 
slágergyanús dalban Laci eddig ismeretlen 
oldalait is bemutatja. A hozzá készült klipben 
pedig feltűnik egy titokzatos nő, aki nem más, 
mint felesége, Niki. 

A kétszeres Comet- és Fo no-
gram-díjas, platina- és arany-
lemezes Gáspár Laci karrier-
jét már tizenhárom éve kísér-
hetjük figyelemmel, amikor a 
TV2 Megasztár című tehetség-
kutató műsorában az első évad 
legjobb férfihangjaként a har-
madik helyen végzett. 

Laci új dalát maga írta, a hoz-
zá tökéletesen passzoló szöve-

get pedig személyes jó barátja 
és mentortársa, a ByeAlex és 
a Slepp frontembere, Márta 
Alex jegyzi.

Új klipjében több oldaláról is 
megmutatkozik az énekes. Laci 
szenvedélyesen szereti felesé-
gét, Nikit, és rajong az autókért 
is. Az autómban című életvidám 
popdal pedig pont ezeket az ér-
zéseket tükrözi, tulajdonképpen 

egy szerelmi vallomás mind 
választottjának, mind pedig a 
száguldásnak. 

A folyamatos rivaldafény el-
lenére a pár ritkán mutatkozik 
együtt a publikum előtt, ez-
zel óvva kapcsolatukat. Most 
azonban ország-világ láthat-
ja a hölgyet, aki elcsavarta az 
énekes fejét.

– Adta magát ez a dal, mert 
ez rólunk szól. Nagyon szomo-
rú lettem volna, hogyha úgy 
öregszünk meg, hogy egyik kli-
pemben sem szerepel az az nő, 
aki nekem a legjobban tetszik, 
és akit a világon a legjobban 
szeretek – nyilatkozta Laci új 
dala kapcsán.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ


