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Új ruhát ölt a belváros

Minőségében és hangulatában is teljesen megújult, megváltozott belváros fogadja majd az itt
élőket, valamint a turistákat, amint befejeződik a műemlék épületek felújítása – hangzott el
az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatón. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
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Szállásadók
összefogása

A jó szakma
a siker titka!

3

Izgalmas program várja a pályaválasztás előtt
álló 7–8. osztályos diákokat november 21-én,
szerdán 9 és 14 óra között a Soproni Szakképzési Centrum hat tagintézményében.

Emlékverseny

4

90-es évek
CharliXCX
módra

Márton-nap

Az elmúlt hétvégén városszerte számos programot szerveztek Márton-nap alkalmából. A lampionos menetek és kézműves foglakozások mellett a jótékonyság is szerephez jutott a Liszt-központ
rendezvényén, itt a Szent Márton Ház munkáját támogatták.

9

Kötetlen hangulatú reggelin cseréltek eszmét a
soproni és a város környéki szállodák és panziók vezetői a Hotel
Sopronban. A hagyományteremtő találkozót
a Sopron Régió Turisztikai Központ szervezte azzal a céllal, hogy a
szállásadók összefogását segítse. Ezentúl minden hónapban lesz egy
hasonló rendezvény,
ahol a szállodai szakemberek kérdéseire mindig más-más vendég válaszol.

4

Az év videója címre is pályázhat CharliXCX,
aki legújabb kisfilmjében felidézi a kilencvenes éveket. Az 1999 című számhoz
készült videó már most komoly nézettséget ért el, a klipben megjelenik a Spice
Girls, Eminem, a Backstreet Boys, a
Titanic, a Mátrix és még a Nokia
3310-es is. A dalban Troye Sivannal
dolgozott együtt CharliXCX.

12
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Panoráma
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A tavaszi szemeszterben is folytatódik majd a szülők egyeteme

Szeress, nevelj okosan!
HUSZÁR JUDIT

Több mint
harminc
érdeklődő
regisztrált a Soproni Egyetemen indult szülők egyetemére, a
délelőtti előadásokat
rendszeresen látogatják a kismamák, szülők, nagyszülők. A
közeljövőben tovább
bővítik a kínálatot,
délutáni tudománynépszerűsítő előadásokat is szerveznek a
Benedek-karon.
Szeress, nevelj okosan! – ezzel
a mottóval indította el októberben a szülők egyetemét a
Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kara. Mint arról a
Soproni Témában beszámoltunk, az országosan is egyedi
kezdeményezés lényege, hogy
a gyermeket váró kismamák,
a szülőkés a nagyszülők vendéghallgatóként részt vehetnek bizonyos előadásokon. 14
oktató vállalta, hogy beengedi a
szülőket nagyelőadásaira, így ők
18 tantárgy közül választhatnak.
– A programra összesen több
mint 30 érdeklődő regisztrált, és közülük jó néhányan

FOTÓ: SOPRONI EGYETEM

aktív résztvevői az előadásoknak
– tájékoztatott Kissné dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes. – A
vendéghallgatóink rendkívül
érdeklődők, értő figyelemmel
hallgatják az előadásokat. Népszerűek az általános pedagógiai,
pszichológiai, óvodapedagógiai
és fejlesztőpedagógiai témák, de
a résztvevők szívesen hallgatják
a módszertani, gyakorlati szakterülethez kötődő, speciális ismereteket nyújtó kurzusokat is.
Az oktatóink is kiemelt figyelemmel készülnek az órákra,
és lelkesen számolnak be arról,
hogy az előadásaikon vendéghallgatókat is köszönthettek.
A tervek szerint tavasszal is

folytatódik a szülők egyeteme,
előtte viszont még visszajelzéseket kérnek a mostani kurzusokon részt vevőktől, így a közös
tapasztalatok alapján, az igényekhez alkalmazkodva alakítják majd a programot.
– Többen jelezték, hogy a délelőtti, napközbeni időpontokra nehezen tudnak eljönni, így
számukra – és minden kedves
érdeklődő számára – novemberben már délutáni tudománynépszerűsítő előadást is
szervezünk – folytatta Kissné
dr. Zsámboki Réka. – Az első
előadónk prof. dr. Héjj Andreas,
a Pécsi Tudományegyetem és a
müncheni Ludwig-Maximilians

Szóltak a szirénák

Egyetem oktatója lesz, aki neves pszichológusként az emberi viselkedés evolúciós gyökereit kutatja, izgalmas előadásának címe: „Kifizetődik-e
a szépség?”. Ez a program november 26-án 16 órakor kezdődik Benedek-karon.
A jövőben további hasonló előadásokat is terveznek a
szakemberek például a gyermeki személyiségfejlődést befolyásoló önbeteljesítő jóslatokról, az internetes közösségi
oldalakkal összefüggő új adatvédelmi rendelkezésekről, vagy
a lego építőelemekben rejlő matematikai tapasztalatszerzési
lehetőségekről.

Vigyázzunk
az utakon!

Regényi Győző alezredes, a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség polgári
védelmi felügyelője az egyik szirénával FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopronban és a külső településrészeken
tizennyolc úgynevezett lakossági riasztóeszköz, azaz sziréna ad katasztrófahelyzetben
két percen át hangjelzést. De mi ilyenkor a
teendő? – ennek járt utána lapunk.
felügyelője. – Ezek többségét
oszlopokra telepítették, de a
belvárosban az épületek tetején
is üzemelnek szirénák, az egyik
pedig a Tűztoronyban található.
Mint megtudtuk, az elmúlt
években, évtizedekben nem
történt olyan vészhelyzet, illetve
környezeti katasztrófa a városban, ami miatt meg kellett volna
szólaltatni a szirénákat. A berendezések egyébként alkalmasak
a légvédelmi riadó leadására is.
– A riasztóeszközök fő feladata a lakosság figyelmének felhívása, hogy valamilyen, a várost

érintő súlyos eset, például nukleáris esemény, árvíz, tűzeset,
földrengés történt – folytatta
Regényi Győző. – Ilyenkor fontos, hogy az emberek tájékozódjanak. Hiteles hírforrás a közmédia – rádió és televízió – adása, a
katasztrófavédelem által kiadott
tájékoztatók. Ezekben pontosan
informálják az embereket a további teendőkről.
Sopron földrajzi fekvésének
köszönhetően szerencsés helyzetben van, kicsi a valószínűsége egy jelentősebb természeti
katasztrófahelyzet bekövetkezésének. Azt azonban nem szabad
elfelejteni, hogy a térségünkben hat olyan – köztük a paksi
– atomerőmű is található, amelyekben ha súlyos baleset, illetve
robbanás történik, akkor a levegőbe jutó radioaktív anyag – bizonyos időjárási tényezők fennállása eset – a várost is elérheti.

A SZIRÉNÁKRÓL: A városban megtalálható szirénákat az 1970-es években telepítették, és
azokat az egykori Német Demokratikus Köztársaságban gyártották. A berendezéseket – szükség esetén – egyesével lehet üzembe helyezni.

Beköszöntött az ősz, a korai
sötétedés időszaka az átlagosnál nagyobb veszélyt rejt a
közlekedőkre.
– Már délután fél 5 körül lemegy a nap, érdemes ilyenkor
a szokásosnál is jobban odafigyelni nemcsak az autósoknak,
de a gyalogosoknak is – fogalmazott Kovács Miklós rendőr
alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.
– Autósként hajtsunk a látási
viszonyoknak megfelelő sebességgel és számítsunk jobban
az úttestre kilépő gyalogosokra! Őket a sötétben sokkal nehezebb észrevenni. A jó idő miatt
még sok kerékpáros is van az
utakon, kiemelt figyelemmel
és kellő oldaltávolságot tartva,

ha szükséges, a sebességet csökkentve kerüljük ki őket!
Éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között a kerékpáron
vagy a kerékpároson elöl fehér,
hátul piros színű, folyamatos
vagy villogó fényt adó lámpát
és fényvisszaverőt kell elhelyezni. Lakott területen kívül pedig
kötelező a biciklisnek fényvis�szaverő ruházatot viselni.
– A gyalogosoknak azt javaslom, hogy csak akkor lépjenek
az úttestre, ha biztosak benne,
hogy megáll a közeledő autó –
zárta a szakember. – Ha felves�szük a szemkontaktust a sofőrrel, az segíteni szokott. A telefon
fülhallgatója miatt sok gyalogos
nem észleli a forgalom zaját, ez
nem egyszer vezetett már balesethez. Azt tanácsolom, hogy
úttestre lépéskor mindenképp
a közlekedésre figyeljünk!

A zebrákat fokozott óvatossággal kell
megközelíteni az autósoknak! FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A város lelkének ismerői
MADARÁSZ RÉKA

Kedden sorra szólaltak meg
városszerte a szirénák, a váltakozó magasságú hangjelzést két
percen át hallhattuk. A település
polgári védelmi szervezete tartott próbát, melyet a katasztrófavédelem ellenőrzött. Hangsúlyozzuk, szerencsére most nem
katasztrófahelyzet miatt kellett
megszólaltatni a szirénákat!
– Sopronban és a külső városrészeken tizennyolc lakossági riasztóeszköz található – mondta el Regényi Győző alezredes,
a soproni katasztrófavédelmi
kirendeltség polgári védelmi

RENDŐRSÉGI SOROZAT

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A kisgyermekkori matematikai nevelésről is hallgathattak előadást a diákok

2018. november 14.

Lenyűgözte Sopron
az idegenvezetőket –
a Magyar Idegenvezetők Egyesületének
tagjai kétnapos szakmai tanulmányútra
érkeztek városunkba.
A 43 fős csoportot
dr. Fodor Tamás is
fogadta a városházán.
A turizmus élvonalában dolgozó szakemberek kritikus
szemmel érkeztek és elragadtatással távoztak városunkból.
Két éve alakult meg Budapesten
a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, amely a szakma érdekeit képviseli országos szintű fórumokon, kapcsolatot teremt

regionális turisztikai és civil
szervezetekkel, idegenvezetőkkel, tanulmányutakat, továbbképzéseket szervez, informálja tagjait.
– Szikrázó napsütés, őszi
színekben fürdő táj fogadta
egyesületünk tagjait – meséli Raffelné Kata idegenvezető,
aki Sümegi Gyöngyivel együtt
tervezte meg a kétnapos programot. – A szakmabeliek vis�szajelzései alapján tartalmas,
magas színvonalú, ugyanakkor
szórakoztató továbbképzésben
volt részük, mely többek között
a fantasztikus szervezésnek volt
köszönhető. Büszke vagyok valamennyi soproni tárlatvezető
és idegenvezető kollégámra!
Az Esterházy-kastélyt többen
ismerték már, az új beruházások eredményei azonban lenyűgözték a vendégeket. Kedden a

Fertő-parti falvakon át utaztak
Fertőrákosra, ahol a kőfejtőt, a
barlangszínház kulisszatitkait,
majd a Páneurópai Piknik Emlékhelyet is megismerhették.
– A második napon a külvárosi panoráma-autóbuszos városnézés után érkeztünk a Várkerületre – folytatja Raffelné Kata. –
A belváros nevezetességeit már
gyalogosan jártuk végig. A séta
során nemcsak a múltból, hanem a jelenből is ajánlottunk
helyi értékeket, így kollégáink
még jobban a szívükbe zárták a várost.
Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere a városháza dísztermében a turizmusunk színvonalát is érintő városfejlesztési
program elemeit ismertette. Az
érdeklődő csoport kérdései nem
akartak véget érni. A programsorozat borkóstolóval zárult.

Az idegenvezetőknek Sopron polgármestere bemutatta a 2014 és 2020 közötti
városfejlesztési program fő elemeit FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Mi alapján döntött
szakmája mellett?

3

A diákok megtapasztalhatják, hogy milyen korszerű az oktatás

A jó szakma a siker titka!

CSÓKA ÉVA:
Az érettségi után egy irodában dolgoztam adminisztrátorként, majd a határon
helyezkedtem el, útlevélkezelőként. Egész életemben folyamatosan tanultam,
ennek köszönhetően több
szakmám is van.

KUTI ELVIRA:
Annak idején nekünk is sokat segített a szakmaválasztásnál a mostanihoz hasonló nyílt nap. Ilyenkor az
általános iskolások megismerkedhetnek az egyes
szakmákkal, az iskolával,
így könnyebben döntenek,
hogy mit is tanuljanak majd.

Gyakorlati óra a Handler Nándor Szakképző Iskolában – a diákok, köztük a jövő gázszerelői, központifűtésszerelői is magas szinten tanulnak számítástechnikát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ:
Fodrász szerettem volna
lenni, de végül a kereskedelmi iskolát végeztem el,
és dolgoztam a szakmában
a nyugdíjig. A fiam az édesapja szakmáját viszi tovább:
villanyszerelő és informatikus lett.

BÁLINT GERGELY:
A természet szeretete miatt választottam a soproni egyetemen a vadgazdamérnök szakot. Ennek
elvégzése után megszereztem a mérnöktanári diplomát is, jelenleg a Roth-iskolában tanítok.

Szakmák délelőttje – ezzel az elnevezéssel
izgalmas program várja a pályaválasztás előtt
álló 7–8. osztályos diákokat november 21-én,
szerdán 9 és 14 óra között a Soproni Szakképzési Centrum hat tagintézményében.
A jó szakma a siker titka! – ezt
a szlogent választották a szervezők a rendezvény mottójának. Úgy vélik: a magyar gazdaság dinamikusan fejlődik,
egyre nagyobb az igény a jól
képzett munkaerő iránt, ezért
is egyre népszerűbbek a különböző szakmák a továbbtanulni
szándékozó fiatalok körében.
Azonban a szülőknek és a diákoknak nem egyszerű választani a széles palettából, minél
több információ szükséges a

döntéshez – ezt segíti a szakmák
délelőttje. Ennek jegyében a
centrum tagintézményeiben, a
Fáy András Két Tanítási Nyelvű
Gazdasági Szakgimnáziumban,
a Handler Nándor Szakképző
Iskolában, az Idegenforgalmi,
Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolában, a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolában
és Gimnáziumban, a kapuvári
Berg Gusztáv Szakközépiskolában és a fertődi Porpáczy Aladár
Szakképző Iskolában interaktív

›

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A november a férfiak rákos megbetegedései elleni küzdelem hónapja, ezért jött létre a
Movember-mozgalom is, amihez bárki csatlakozhat. A prosztatarák a férfiak második
leggyakoribb daganatos megbetegedése.
Egy ausztrál kezdeményezés
alapján a férfiak egy teljes
hónapra félreteszik a borotvát, és világszerte megnövesztik bajszukat. E tevékenységükkel hívják fel a figyelmet arra, hogy a férfiaknak
is törődniük kell egészségükkel, és szembe kell nézniük az
egyik legelterjedtebb férfibetegséggel, a prosztatarákkal. A
Movember-mozgalom célja,

hogy világos üzenetet küldjön az erősebbik nem képviselőinek, ne hanyagolják el
saját egészségüket, figyeljenek
oda magukra, panaszok esetén
vegyenek részt szűrővizsgálatokon! A bajusz egy „kitűző”,
melyet büszkén visel gazdája,
ahogy a mellrák kampány
támogatói a rózsaszín szalagot
hordják a szívük felett. – A világon a második leggyakoribb

alap a CNC technológia és a számítógépes tervezés. A közgazdasági szakma tíz–húsz év alatt teljesen megváltozott azzal, hogy
informatikai alapokra helyeződött a munka nagyobb része.
A szakképzésben az is nagy
változás, hogy ma már a szakközépiskolákból is szabad az út
a felsőoktatás felé bármilyen
irányba, hiszen a hároméves
szakmunkás képzés után lehetőség nyílik nappali vagy esti tagozaton két év alatt érettségit
is szerezni. A szakgimnáziumi
képzés pedig biztosan ad egy
vagy több szakmai végzettséget a diákok kezébe.
A továbbtanulókat novemberben és decemberben további szakmai és nyílt napokkal,
nyitott kapuk napjával várják
a szakképzési centrum iskolái.

RÖVIDEN

Könyvbemutató

Középpontban a férfiegészség
CZIRÁKI VIKTÓRIA

programok várják a továbbtanulókat. Számtalan szakmát ismerhetnek meg a diákok testközelből, bepillanthatnak a tanműhelyekbe, belekóstolhatnak a
gyakorlatba, kipróbálhatják az
eszközöket, berendezéseket,
saját maguk is készíthetnek
munkadarabokat.
A látogatás azért is érdekes,
mert a tanulók személyesen is
megtapasztalhatják, hogy milyen korszerű az oktatás a különböző szakmák esetében. Például
a jövő gázszerelői, központifűtés-szerelői magas szinten tanulnak számítástechnikát, mert
szakmájuknál ez már alapkövetelmény. Az autószerelőknél is
nagy a változás, hiszen óriási
technológiai áttörést hozott az
elektromos autók megjelenése.
Az asztalos szakmánál ma már

férfi daganatos megbetegedés a prosztatarák – mondta
el a Soproni Témának dr. Kulcsár Dániel, a Soproni Gyógyközpont Urológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa.
– Évente a világon 1,1 millió új prosztatarák-megbetegedést regisztrálnak, mely az
összes daganat mintegy 15 százalékát adja. Európában és az
észak-amerikai kontinensen
gyakoribb, Ázsiában jelentősen
alacsonyabb a megbetegedési
hajlam, emiatt – bár az orvostudomány még nem tisztázta
a kiváltó okokat – elsősorban
valószínűleg genetikai tényezőkre kell gondolnunk.
A prosztatarák az 50 év feletti férfiak megbetegedése.

Dr. Kulcsár Dániel, a Soproni Gyógyközpont Urológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– Amennyiben 50 év feletti
férfi vizelési panasszal vagy
egyéb okból az urológiai szakrendelésre érkezik, a protokoll
szerint számolni kell a prosztatarák lehetőségével. A vizsgálati módszerek: tapintásos
vizsgálat, ultrahangos, és vérvételből az úgynevezett PSAszint meghatározása. Ha ezek
együtt vagy külön-külön felvetik a rosszindulatú elváltozás lehetőségét, szövettani
mintavételt végzünk – tette
hozzá a főorvos. – A biopsziás tűvel érzéstelenítés mellett
történő mintavétel nagy pontossággal meg tudja határozni, hogy van-e rosszindulatú
elváltozás.
A prosztatarák alattomos
betegség, nincs specifikus
tünete, jellemzőek rá az alsó
húgyúti panaszok általános és
kezdetben kevéssé zavaró tünetei. Ezek a gyakori vizelés
vagy a nehezített vizeletürítés, azonban ezek a tünetek
bármely más típusú megbetegedésé (például gyulladásé
vagy jóindulatú elváltozásoké)
lehetnek. Amennyiben igazolódik a rosszindulatú elváltozás, és nincs áttét, a legmegfelelőbb a radikális prosztataeltávolítás. Műtét előtt, után
vagy kiegészítő terápiaként a
kemoterápia és a sugárkezelés
is szóba jöhet.

Az „Értékmentő életpályák 9.” című kötetet mutatják be
a Berzsenyi-líceumban november 16-án, pénteken 16
órakor. A vetített képes előadáson a líceumhoz kötődő
jeles pedagógusokról emlékeznek meg, köszöntöt Tölli
Balázs igazgató mond.

SOPRON

MEGYEI JOGÚ VÁROS
Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2018. december 3-án (hétfőn) 17 órától
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2017. évi közmeghallgatáson elhangzott közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében
tett intézkedésekről.
2. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok
megtárgyalása a benyújtás sorrendjében.
3. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása a jelentkezés sorrendjében.
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!
Dr. Fodor Tamás
polgármester
A kérdések, javaslatok írásban előzetesen is megfogalmazhatók és elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal aulájában található gyűjtőládában, továbbíthatók levélben„KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal postacímére (9400
Sopron, Fő tér 1.), vagy e-mailben a kozmeghallgatas@sopron.hu
címre 2018. november 23-án (pénteken) 12 óráig.
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„Kötetlenebb formában valódi párbeszédet folytathatunk egymással”

Szállásadók összefogása
KÖVES ANDREA

EZ LESZ…
Az égig érő fa – zenés mesejáték
November 14., szerda 10 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: november 14. 14.30, 17 óra, november 15. 10, 12, 17 óra
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása

Németh Ervin: Mindörökké Júlia

Kötetlen hangulatú
reggelin cseréltek
eszmét a soproni és a
város környéki szállodák és panziók vezetői a Hotel Sopronban. A hagyományteremtő találkozót a
Sopron Régió Turisztikai Központ szervezte
azzal a céllal, hogy a
szállásadók összefogását segítse.
– A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kezdeményezte, hogy helyi szinten fogjuk össze a szállásadókat. Azért
választottuk a közös reggelit,
mert így kötetlenebb formában valódi párbeszédet folytathatunk egymással – mondta a
rendezvénnyel kapcsolatban
Kovács-Gazdag Nikoletta ügyvezető. Ezentúl minden hónapban
lesz egy hasonló találkozó, ahol
a szállodai szakemberek kérdéseire mindig más-más vendég válaszol. Első alkalommal

2018. november 14.

November 14. 13 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 14. 19 óra, november
15. 15 és 19 óra, november 19. 12 és 15 óra, november
20. 12 és 17 óra, november 21. 13 és 19 óra
Színpadi játék három képben Szendrey Júlia és Petőfi
Sándor versei, levelei és naplói nyomán

Kőhalmi Zoltán önálló estje
November 14. 18 óra, 20.30 GYIK Rendezvényház
Pályatévesztési tanácsadó

Erzsébet királyné meggyilkolása
November 14. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Dr. Soós István PhD előadása

ROCKandROLL Party
November 14. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kovács-Gazdag Nikoletta, a Sopron Régió Turisztikai Központ ügyvezetője
a tanácskozáson elmondta: ezentúl havonta tartanak hasonló összejövetelt
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője,
Szabó Jenő rendőrkapitány,
Seregély Dóra, a Pro Kultúra
marketingigazgatója és Kárpáti
Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a résztvevőket a turizmust érintő témákról.
Barcza Attila a Modern Városok

Program soproni fejlesztéseiről beszélt, illetve a szálláshelyeket érintő pályázati lehetőségeket vázolta fel. Szabó Jenő
a találkozón kiemelte: a turisták és a város lakói is biztonságban érezhetik magukat Sopronban, hiszen az utóbbi években
javultak a bűnözési mutatók.
Seregély Dóra összefoglalta a

jelentős városi rendezvényeket,
a Petőfi Színház és a barlangszínház kínálatát, amely élénkítően hat a turizmusra is. Kárpáti Béla a Fertő tó nagyszabású
fejlesztéséről beszélt, amely
olyan új turisztikai attrakciót
hoz majd, ami várhatóan jelentősen megemeli a vendégéjszakák számát.

Márton-nap

Áruházat nyitott az Auchan
Az elmúlt héten a Sopron Plazában nyílt meg az Auchan Magyarország
legújabb – az országban a második ilyen jellegű – superstore üzlete. Az
áruházban több mint 3000 négyzetméteren a hét minden napján várják
a vásárlókat. Az üzlet száz embernek ad munkát, a megnyitón részt vett
dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok is. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Koronázási
emlékoszlop
A Fasching-Nagelreiter kőfaragóműhelyben Füredi
Oszkár műépítész tervei szerint 1915-ben készült koronázási emlékoszlop oldalain a feliratok, a néhány
helyesírási hibával együtt, minden lényeges dologra
magyarázatul szolgálnak: „Történeti esemény színhelye volt e halom” olvasható az oszlop egyik oldalán, majd a szöveg folytatása az előlapon: „Habsburgi III. FERDINÁND Sopronban 1625 dec. 8-án magyar
királylyá koronáztatván, Szent István kardjával innét
tette meg a hagyományos kardvágást”. Az emlékoszlop állítására vonatkozóan is olvasható magyarázó
szöveg: „Emelte a Soproni város szépítő egyesület a
világháboru idejében”. Az oszlop negyedik oldalán
pedig ez látható: „1915 tengermagasság az Adria felett 251 m”. A 17. században egyébként Sopronban,
a Kecske-templomban összesen három koronázás
volt: 1622-ben II. Ferdinánd feleségét, Gonzaga Eleonóra Annát magyar királynévá, majd a fentebb említett III. Ferdinándot magyar királlyá, 1681-ben pedig I. Lipót feleségét, Wittelsbach Eleonóra Magdolnát szintén magyar királynévá koronázták. Az 1622.
és az 1681. évi koronázások alkalmával a Szent Koronát a soproni városházán közszemlére is kitették.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Az elmúlt hétvégén városszerte számos programot
szerveztek Márton-nap
alkalmából. A lampionos
menetek és kézműves foglalkozások mellett a jótékonyság is szerephez jutott
a Liszt-központ rendezvényén, itt a Szent Márton
Ház munkáját támogatták.
A felebaráti szeretet szimbólumaként ismert Márton
annak idején a fél köpenyét
adta a didergő koldusnak.
Tavaly használt gyerekkabátokat gyűjtöttek, az idén
pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket
nevelő családoknak segítettek. A Liszt-központban
lévő NépmesePont új dís�szel gazdagodott, amelyet
Horváth Imre városplébános áldott meg.
„Márton nap az erdőben”
címmel lámpáskészítő kreatív foglalkozásra hívták a
gyerekeket és családjaikat
a Károly-magaslati ökoturisztikai látogatóközpontba. Az oktatóteremben
színezhettek, ragaszthattak, lámpást készíthettek
különböző eszközök és
alapanyagok segítségével. A lámpások elkészültét követően és a sötétedés beálltával sétát tettek
a Dalos-hegyre. A Jereván-lakótelep közösségei
pénteken látványos köztéri eseményként rendezték
meg lampionos felvonulásukat. Ezen részt vettek a
Trefort Téri Óvoda, a Lackner-, valamint a Fáy-iskola óvodásai, iskolásai is. A
címlapon látható felvételünk a Liszt-központból a
belvárosba tartó lampionos felvonuláson készült.

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron
Sopron TV
sopronmedia.hu

Erzsébet-napi (irodalmi) vigasság
November 15., csütörtök 17 óra, Várkerület Galéria

Liszt-érzékenyítés
November 16., péntek 18 óra, Liszt Café
Csak komolyan! – klasszikus zene Sopronban

Lord & Edda művek koncert
November 16. 18 óra Novomatic-aréna

Daniel Babic festőművész kiállítása
November 16. 18 óra, Torony Galéria

Bergman: Jelenetek egy házasságból
November 16. 19 óra Liszt-központ
További időpontok: november 18. 15 és 19 óra,

Hiperkarma koncert
November 16. 20 óra, Hangár Music Garden

Jubileumi gálaműsor
November 17., szombat 18 óra, GYIK Rendezvényház
Az 55 éves soproni Testvériség Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes gálaműsora és azt követően bál

Prosectura/ Macskanadrág/ Found
Items koncert
November 17. 20 óra, Hangár Music Garden

Beatles Unplugged a The Bits-szel
November 17. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kezeslábas
November 18., vasárnap 9.30, Liszt-központ
További időpontok: 11 és 16 óra
Pöttömszínház 0–4 éves korig

Nyitott műhelyek
November 18. 10 óra, Deák tér 14.
Rendező: Soproni Kézműves Műhelyek

Alma koncert
November 18. 10 óra, GYIK Rendezvényház

Rejtő Jenő – Varga Róbert (szerk.):
Rejtő a megejtő – zenés pódiumjáték
November 18. 19 óra, Soproni Petőfi Színház

Táncfórum
November 19., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház

Alzheimer Cafe
November 20., kedd 17 óra, Pannónia Hotel
Társasjátékkal a szellemi és lelki egészség megőrzéséért
címmel Huszka Éva geronto-andragógus tart előadást

Zarándokhelyek a megyében
November 20. 18 óra, soproni TIT
Marics István, a Győri Egyházmegye tanárnak előadása

BeszélgESsTÉK Ganxta Zoolee-val
November 21., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház

Kincsek a múltamból
Pintér Györgyi kiállítása a Várkerület Galériában november 22-ig (munkanapokon 15–18 óra között).

›

RÖVIDEN

Prónay Sándor-díj
A soproni Alpárné dr. Szála Erzsébet vette át a Magyarországi Evangélikus Egyház Prónay Sándor-díját. A professor emerita, a Líceum Műemléki Könyvtárának könyvtárosa az egyház írott és tárgyi emlékeinek tudós és gondos
gyűjtéséért, gondozásáért és bemutatásáért érdemelte ki az elismerést. A díjat azok a magyar és külföldi, világi személyek kaphatják, akik kiemelkedő szellemi vagy
anyagi támogatással állnak a Magyarországi Evangélikus
Egyház mellett.

2018. november 14.
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2020 végéig 25, idén 6 épület homlokzata újul meg

Új ruhát ölt a belváros

A tervek szerint az idén az Új utca 4. szám alatti épület homlokzatának felújításával is végeznek
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Minőségében és hangulatában is
teljesen megújult, megváltozott
belváros fogadja majd az itt élőket,
valamint a turistákat, amint befejeződik a műemlék épületek felújítása – hangzott
el az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatón.
Dr. Fodor Tamás polgármester, valamint dr. Simon István alpolgármester az elmúlt
héten tekintette meg, miként
halad az egy hónappal ezelőtt
elkezdett belvárosi épületek
homlokzatfelújítása.

– A Modern Városok Program
keretében a kormányzat tízmilliárd forintot fordít a soproni belváros felújítására, ebből
egymilliárd jut huszonöt önkormányzati, állami, valamint
egyházi épület homlokzatának

A FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLETEK
A tervek szerint még az idén végeznek a Fegyvertár utca 2.,
Előkapu 1–3., Orsolya tér 4., Új utca 4., 8., Széchenyi-gimnázium felújításával. A továbbiakban a következő épületek
homlokzata újul meg: Fő tér 1., 5., Hátsókapu 2., Orsolya tér
5., Petőfi tér 3., Szent György-templom, Szent György utca
9., Templom utca 2., 4., 7., 15., 21., 26., Új utca 12., 16., 26.,
22., 24., 28., Várkerület 54–56.

rendbe tételére – mondta el a
Széchenyi-gimnáziumnál tartott sajtótájékoztatón dr. Fodor Tamás. – Idén hat épület
homlokzata szépül meg, a többi pedig 2020. második feléig
készül el. A Szent György-plébánia tetőszerkezetének cseréje jövő tavasszal kezdődik. Valamennyi épület műemlék, ezért
különleges anyagokat, technológiát és szakértelmet kívánnak a
munkálatok, a kivitelező mindegyikkel rendelkezik. Kormányzati támogatásból új ruhát ölt
a belváros. Az utcák burkolatának cseréje már megtörtént, s
a homlokzati felújítás után egy
minőségében és hangulatában
megújult városrész fogadja
majd az itt élőket és a turistákat.
A homlokzatfelújítások mellett szükség esetén felújítják a
tetőket, cserélik a nyílászárókat,
a kőburkolatot, valamint a bádogos szerkezeteket, a lábazatokat pedig utólag szigetelik.

– A magyar kormány kiemelten kezeli a történelmi belvárost, hazánk második leggazdagabb műemlékegyüttesét –
hangsúlyozta dr. Simon István.
– Lehetőség szerint minden
egyes diáknak el kellene jönnie Sopronba, hogy megtudja,
megnézhesse, hogy miként is
működött a középkorban egy
szabad királyi város. A párját
ritkító és szépen felújított műemlék épületek között teljesen
más hangulatban lehet majd sétálni. A felújítás után pedig érezhetően javul a belvárosi lakosok
életminősége is.
Filep Márk, a körzet önkormányzati képviselője megköszönte az itt élők türelmét, illetve a kormány támogatását.
Annak a reményének is hangot
adott, hogy tovább folytatódhat
a jövőben a belváros megújítása. A sajtótájékoztatón részt vett
még dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok is.

A kézmosásról játékosan
MUNKATÁRSUNKTÓL

Négy soproni általános iskolában játékos
formában, de nagyon
is élménydúsan hívták–hívják fel a kisdiákok figyelmét a kézmosás fontosságára.
Sopronban ezen a héten tartják
meg – a Soproni Szociális Intézmény és a Sopron Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának
közös szervezésében – a kézmosás világnapjához kapcsolódó
programokat.
– Sopronban tavaly szerveztünk először ilyen rendezvényt,
ennek sikeressége buzdított
minket a folytatásra – mondta
el lapunknak Palotai Rita szervező, az Egészséges Városok
programjainak koordinátora.
– A szemléltető foglalkozásokat a védőnők és a népegészségügyi osztály munkatársainak
segítségével az egyes iskolákba
házhoz vittük. A programban
a kisdiákok különböző állomáshelyeken – rémisztő kezek,

Soproni utak
Horváth Ferenc jegyzete
Az elmúlt napokban több észrevételt kapott szerkesztőségünk (levélben és szóban is) a soproni utakról. Néhányan a saját vagy közeli utcájukat említették rossz példaként.
Többen viszont elégedetten nyugtázták a nagy útfelújítási programot, amely kiterjed a város egészére, sorba véve a legrosszabb állapotban lévők közül
azokat, amelyek a legfontosabbak, a legforgalmasabbak. Nyilvános adat, hogy csak ebben az évben 4
milliárd forintot költhetett a város – kormányzati támogatásból – útfelújí„Ami azonban most zaj- tásra. Ebből 2 milliárd
volt a hamarosan véglik a városban, az egy
kisebbfajta csoda, s ezt leg lezáruló belvárosi
útrekonstrukció, 2 milértékelik a soproniak.”
liárd pedig a többi útra,
utcára jutott a Jereván-lakóteleptől a Kurucdombon
át a Lövérekig. A panaszolt utcák közül néhányat magam is megnéztem (a Frankenburg úttól a Lóki sorig),
s mi tagadás, valóban rossz állapotban vannak, javításra szorulnak. Az egyik utcában érdekes indoklását
hallottam annak, hogy miért is szaporod(hat)tak meg
a reklamálások. „Úgy gondoljuk, most kell ütni a vasat, hiszen naponta hallunk arról, hogy a város melyik utcája kapott új burkolatot, hol javították meg a
járdákat” – mondotta szelíden egyik beszélgetőtársam, aki elismerte, soha nem látott útfelújítási programot valósít meg a városvezetés. Tény, van mit pótolni, de elsősorban azokat az utakat, utcákat kell felújítani, amelyeken nagy a forgalom. A jó hír az, hogy
e program befejezése után sem maradnak el a javítások. Hogy erre a feladatra mennyi pénz lesz, az
majd a város következő évi költségvetéséből kiderül.
A rossz, hogy még ezután is lesznek erősen és enyhébben kifogásolható állapotban lévő utcák, mert
képtelenség egyszerre mindet felújítani, s egyszerre
nincs annyi pénz, amely elegendő lenne a munkálatok fedezésére. Ami azonban most zajlik a városban,
az egy kisebbfajta csoda, s ezt értékelik a soproniak.
Persze régi igazság, hogy mindenkinek a saját baja
fáj, s kevésbé vagy egyáltalán nem vigasztalja mások
öröme. Így vagyunk az utcákkal is. Az egyik városrészben lakókat érthetően a saját utcáik állapota izgatja, s nem az, hogy mi van máshol. Mert mindenki
a lakókörzetében közlekedik a legtöbbet, s ott szeretné a legjobb utakat magáénak tudni. Olyan idilli
állapot azonban sehol a világon nincsen, ahol minden út mindig rendben van. Erre várni illúzió lenne
(Sopronban is), de az talán lehet megalapozott remény, hogy egyre több út és utca, közterület kap új
burkolatot, egyre több helyen tüntetik el a gödröket,
biztonságosabbá téve a város közlekedését.
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Munkában a rémisztő kezek – a kisdiákok játékos formában tanultak a
kézmosás fontosságáról FOTÓ: NÉMETH PÉTER
szupertüsszencs, apró lények
a konyhában – játékos formában tehettek szert a kézmosással kapcsolatos lényeges ismeretekre. Különösen fontos a tanultak alkalmazása a mostani,
megfázásos, influenzás időszakok idején, amikor a tenyerünk

még gondosabb odafigyelést
igényel. Azt tapasztaltuk, hogy
a játékos foglalkozás segíti egy
komoly és fontos téma vidám
oldalról történő megközelítését és megértését, így a gyerekek méginkább odafigyelnek a
kézmosás fontosságára.

A szakemberek hétfőn az Orsolya-iskolában jártak, itt köszöntőt mondott Péli Nikoletta önkormányzati képviselő. A
program kedden a Doborjáni,
szerdán a Kozmutza-iskolában
folytatódott, csütörtökön a Gárdonyi-iskolában zárul.

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

Óvjuk a madarakat!
KÖVES ANDREA

Közeledik az az időszak, amikor már alig
vagy egyáltalán nem
is találnak eleséget
maguknak a madarak.
Az első fagyok beköszöntétől nagy szükség van a madáretetésre, ám nem mindegy, hogyan és mivel
kínáljuk meg az éhező
szárnyasokat.
– Csak akkor kezdjünk bele az
etetésbe, ha azt rendszeresen
tudjuk végezni a tél folyamán,
hiszen a madarak visszajárnak
oda, ahol egyszer eleséget találtak – figyelmeztetett Kalmár
Sándor biológus, természetvédelmi szakember. Az etetési időszak a novemberi első fagyoktól kezdődik és általában április
közepéig tart. Ha új helyen etetünk, akkor érdemes már kissé
korábban elkezdeni, hogy odaszokjanak a madarak. Áprilisban
beköszönt a költési idő, akkor
feltétlenül be kell fejezni az etetést, különben „elkényelmesednek” a szülők, és a természetestől eltérő táplálékhoz szoktatják
a madárfiókákat.

A Bánfalvi Óvoda apróságai már megkezdték a madarak etetését
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy
csoportba sorolhatók, melyeket együtt érdemes alkalmazni. Fontosak az olajos magvak, a
nem sózott, nem pirított, magas
olajtartalmú napraforgó, de jöhet a dió, a pisztácia és a mogyoró is. Vásárolhatunk téli magkeveréket is. A másik nagy csoport
az állati zsiradék: a kacsa-, libaés sertésháj, a sertés zsírszalonna vagy a faggyú. Gyümölccsel,
elsősorban almával érdemes kiegészíteni a repertoárt. Ezeket

ajánlott felszúrni a bokrok és fák
ágcsonkjaira. A szakember javasolja a cinkegolyó használatát,
szerinte rémhír, hogy beleakadhat a lába a madárnak. Viszont
arra figyelmeztet, hogy soha ne
adjunk a madaraknak kenyeret,
kenyérmorzsát, péksüteményt,
mert ezek fogyasztása veszélyes
számukra. Sokan jó szándékból
a vízimadarakat is etetik, pedig
ez teljesen felesleges, hiszen a
vízben találnak megfelelő táplálékot, a mesterséges eleségtől
megbetegedhetnek.

Eredményes
parlagfű-felderítés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bár 33 hektáron találtak a
Soproni Járásban p
 arlagfüvet
a kormányhivatal munkatársai, de eredményesnek ítélik az
együttműködést a gazdákkal.
A szakemberek szerint az idei
időjárás sajnos kedvezett a parlagfű fejlődésének, így minden
eddiginél hatékonyabb védekezésre volt szükség. Ennek megfelelően megyénkben helikopteres felderítéssel is segítették a
védekezést. – A gazdákkal való
eredményes együttműködésnek köszönhetően a parlagfű
terjedését sikerült megállítani,
azonban a fertőzöttség mérséklésén tovább kell dolgozni
– közölték lapunkkal a megyei
kormányhivatalnál.
Mint megtudtuk, a Soproni
Járásban a parlagfűvel fertőzött külterület nagysága 33 hektár volt. A megyében a helyszíni

ellenőrzések alapján 90 hatósági eljárás indult, amelyből 20 a
Soproni Járást érintette. A lezárult ügyekben a megyénkben
ez idáig közel 4,5 millió forint
növényvédelmi bírságot szabtak ki. Az összes eljárás azonban
még nem ért véget, így a bírság
összege elérheti a 8,5 millió forintot is. Közérdekű védekezést
azonban nem kellett elrendelni, mert a tulajdonosok a felszólítást követően kiirtották a
parlagfüvet.
KÖZÖS FELDERÍTÉS
Megyénkben és az ausztriai Burgenlandban Joint
Ambrosia Action néven
közös légi és földi felderítést is végeztek. Ebből kiderült, hogy az osztrák tartományban a parlagfűfertőzés mértéke magasabb volt,
mint Magyarországon.

Számos etetőtípus közül választhatunk. A rigók, a vörösbegy és a magevők jobban szeretnek a talajon táplálkozni,
míg mások inkább a talajszint
felett vagy az ágak között érzik
jól magukat. Ennek függvényében választhatunk talaj-, tálcás
vagy dúcetetőt.
A madáretetés nem csupán
állatvédelmi szempontból jelentős, hanem pedagógiai szempontból is hasznos, hiszen a gyerekek az ablakból megfigyelhetik a madarak viselkedését.

Téli időszámítás az utakon
A Magyar Közút Zrt.-nél és a Sopron Holdingnál november 10-én megkezdődött a téli időszámítás. Sopronban az
önkormányzati utak hómentesítését a holding végzi. A cég
hat saját hóekéjével, egy rakodógéppel és két alvállalkozó négy gépével látja el az idei téli feladatokat. Egy további kisgép a történelmi belvárost és a Várkerület járdáit, kerékpárútjait takarítja.
– Amint szükséges, megkezdjük a fő- és tömegközlekedési
utak, meredek utcák ütemterv szerinti alásózását, síkosságmentesítését, majd a szilárd burkolatú mellékutcák, a Sopron közigazgatási körzetébe tartozó területek, a majorok
és kerékpárutak következnek – olvasható a lapunknak eljuttatott közleményben. A magántulajdonban lévő ingatlanok előtti járdaszakaszok síkosságmentesítése a tulajdonos
vagy a bérlő feladata, a Csengery utca, a Sopront Brennberg
bányával összekötő út, valamint a város határain kívül eső
fő- és mellékutak takarítása pedig a Magyar Közút Zrt. dolga.

2018. november 14.

Megyénkben is felszálltak nyáron a helikopterek,
a parlagfűvel fertőzött területeket térképezték fel
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

›

RÖVIDEN

Zöld ombudsman látogatása
Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a munkatársaival látogatott el
a közelmúltban a Fertő–Hanság Nemzeti Parkba. A zöld
ombudsman és küldöttsége részletesen megismerkedett
a Fertő és a Hanság természeti értékeivel, valamint az itt
folyó természetvédelmi és élőhely-megőrzési, vízvédelmi tevékenységekkel.

A Sopron Holding hat saját hóekével is dolgozik télen
FOTÓ: SOPRONI TÉMA–ARCHÍVUM

Melyik legyen az év rovara?

Fát ültettek
az ovisok

MUNKATÁRSUNKTÓL

December 6-án éjfélkor zárul a szavazás –
addig lehet dönteni,
hogy melyik jelölt
legyen jövőre a rovarvilágot népszerűsítő
kitüntetett faj.
Az év rovara kampány célja,
hogy felhívja a társadalom
figyelmét egy-egy rovarra, a
rovarok védelmére és az élővilágban betöltött szerepükre –
áll a Magyar Rovartani Társaság
közleményében. Ezzel nemcsak
az adott faj, hanem annak életmódja, életfeltételei is előtérbe
kerülnek.
2019-ben ismét három védett
rovarfaj közül lehet választani:
a kis Apolló-lepke, a magyar tarsza és a havasi cincér szerepel
a listán.

Kis Apolló-lepke
A kis Apolló-lepke viszonylag
nagy, tejfehér színű, kerek szárnyú pillangó. A teste a nappali lepkéknél szokatlan módon
dúsan szőrös. Elülső szárnyán
két fekete folt látható, de még
feltűnőbb, hogy a szárnycsúcsnál egy széles sávban hiányoznak a pikkelyek.
Hernyói a keltikefajok leveleit eszik, ezért tavasszal igencsak
gyorsan kell fejlődniük. A bábozódás a talajon, laza szövedékben történik.

Magyar tarsza
A magyar tarsza a szöcskék
egyik röpképtelen, csökevényes szárnyú, lomha mozgású
csoportja. A tarszák zöld színű,
tojásdad testű rovarok, hos�szú végtagokkal. A harmadik
pár lábuk meghosszabbodott,
ugrólábbá módosult. Kövér
testükkel és vékony lábaikkal
azonban nem képesek nagyobb
szökkenésekre.
Növényevők, nem nagyon válogatósak, számos kétszikűt szívesen fogyasztanak.

Havasi cincér
A havasi cincér Magyarország
egyik legszebb bogara, júliusban
rajzik. A 3–4 centi hosszú bogár
alapszíne fakó égszínkék, melyet bársonyos fekete foltok
tarkítanak. A karcsú hímet kön�nyen felismerhetjük arról, hogy
a csápja sokkal hosszabb, mint
a teste. A havasi cincér lárvái elhalt fákban fejlődnek 3–4 évig, a
felnőtt bogarak élettartama viszont csupán 10 nap körüli. A
kifejlett bogarat is bükkösökben
láthatjuk leginkább.

Nyolc mandulafát ültettek a Szív utca – Kuruc
körút sarkán, az időjárásmérő állomásnál a
körzet önkormányzati képviselője, Pongráczné
Várnai Mária javaslatára. A területet a Sopron
Holding munkatársai készítették elő, az
ültetésben a Hermann Alice Óvoda kurucdombi
tagóvodájába járó gyermekek is részt vettek.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

2018. november 14.

Kultúra, művészetek
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Alkotó diákok
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A megyei értéktárba is bekerült a néptáncegyüttes

55 éves a Testvériség
KÖVES ANDREA

A tárlaton a Handler-szakközépiskolában oktatott
valamennyi szakma képviselői bemutatkoztak
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Tizenkettedik alkalommal nyitották
meg pénteken az
Alkotó Diákok Tárlatát
a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző
Iskolájában.
Az Alkotó Diákok Tárlatán az
összes szakma jelen van, amit
a Handler-szakközépiskolában
oktatnak: a szépészek az általuk készített hajkoronákkal és
sminkekkel, a faiparosok az előállított kisbútorokkal. A nőiruha-készítők bábukat öltöztettek
fel stílusosan. A szobafestők és
kőművesek a gipszstukkóktól
a dekoratív falfestésig mutatták be szakmájuk főbb jellegzetességeit. A 9–13. évfolyamos
művészeti osztályosok tanulmányrajzokkal, csendéletekkel,
portrékkal, egész alakos figurákkal, külső-belső épületábrázolásokkal, egyedi és sokszorosított

grafikai lapokkal, valamint tájképekkel adtak ízelítőt munkájukból; a – 20. jubileumi évfordulójukat ünneplő – informatikusok pedig régi Commodore
gépekkel és a legújabb technika
bemutatásával készültek az
alkalomra.
– Művészi értékű alkotásnak
azt tekintem, ami elgondolkodtat, ami értéket közvetít generációkon keresztül, ami nekem és
neked is mond valamit – osztja
meg velünk tapasztalatait Magyar Mónika, az iskola művészeti munkaközösségének vezetője.
– A diákoknak meg kell tanítani, hogy ha valamit csinálnak,
az szóljon valakinek. A tanárok,
szakoktatók és mesterek pedig
mind-mind gyarapítják a tanulók szakmai tudását, és elősegítik egyéni fejlődésüket.
A kiállítást Kováts Árpád, a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara titkára nyitotta meg,
köszöntőt mondott Kósa Éva,
az intézmény igazgatója. A tárlat november 23-ig tekinthető
meg az iskola aulájában 8 és 18
óra között.

Gőzerővel készül
55 éves jubileumi
gálaműsorára a Testvériség Néptáncegyüttes. Nemcsak
az aktív tagok, hanem
az egykori táncosok és az utánpótlás csoportok is színre
lépnek a november 17-én, szombaton 18 órától kezdődő
műsorban a GYIK
Rendezvényházban.
– 1963-ban hat lány és hat fiú
abban a korban kissé szokatlan
döntést hozott: néptánccsoportot alakít Sopronban, mégpedig elsősorban a környék német
nemzetiségi kultúráját ápolva
– idézte fel a múltat Csoltói József, aki szintén jubilál,
hiszen 30 esztendeje művészeti
vezetője a Soproni Testvériség
Német Nemzetiségi Néptáncegyüttesnek. A hazánkban is
különlegesnek számító „Heinz”
hagyományokat: a nyelvjárást,
a dalokat, a zenét, a népviseletet és természetesen a táncot
képviselik azóta is. Akkoriban a
legendás Brieber István „Pityu
bácsi” szárnyai alatt kezdte meg
működését az együttes.
– Ötvenöt év jó alkalom az
összegzésre, számtalan sikeres
fellépés jut eszembe, bejártuk
egész Európát, Svédországba,
Belgiumba például szó szerint
hazajártunk, legalábbis úgy üdvözöltek minket, amikor húsz
év kihagyás után újra ott vendégszerepeltünk – mesélte a

Többszörös arany minősítéssel, koreográfiai díjakkal és nívódíjakkal is
büszkélkedhet a Testvériség Néptáncegyüttes FOTÓ: ARCHÍV
művészeti vezető. – A próbák próbálnak, lépnek fel táncos
hétről hétre feltöltenek ben- szüleikkel együtt. Ám a szaknünket, nem táncolnánk olyan mai munka mindig a legfonsokan évtizedek óta az együttes- tosabb. Nem csupán a saját és
ben, ha számunkra ez nem len- a közönségük gyönyörűségére
ne szívszerelem,
táncolnak, a szászenvedély.
„Nem csupán a saját mos nívós szakIgazi összetarmai elismerés
és a közönségük
tó közösséggé
bizonyítja: amit
ko vá c s o ló d o t t gyönyörűségére
csinálnak, kimaa Testvériség: táncolnak, a szágasló. A soproa tagok mindig mos nívós szakmai
ni, majd a Győr–
mindenben szá- elismerés bizoMoson–Sopron
míthatnak egy- nyítja: amit csinálmegyei Értéktármásra, számtaba is bekerült a
nak, kimagasló.”
lan közös progTestvériség Népram köti össze
táncegyüttes és
őket a próbákon és a fellépése- az általa őrzött művészeti érken kívül is. Sok házasság köt- ték. Többszörös arany minősítetett a csoporttagok között, téssel, koreográfiai díjakkal és
gyermekeik az utánpótlásban, nívódíjakkal is büszkélkedhetmajd a felnőttek között együtt nek. Csoltói Józsefet és feleségét

Takáts Endre
emlékezete

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Kedvezményes
soproni üdülés
Korábban sokan szerettek volna
Sopron legimpozánsabb szál
lodájában, a Szieszta Hotelben
kedvezményesen egy hetet
eltölteni, ugyanis a hely von
zása igen nagy, az ottani dol
gozók szíveslátása, a szálloda
jó színvonala, a műemléki és
múzeumi látnivalók soka
sága, a környék szépsége és
remek kirándulóhelyei, vala
mint a burgenlandi szomszéd
ság miatt. A legközelebbi határ
átkelő mindössze két–három
kilométerre fekszik, így nem
lehet csodálkozni, hogy a sop
roni Szieszta Hotelbe érvényes
részvételi jegyek hamar elkel
nek. A térítési díj összkomfor
tos, kétágyas elhelyezés mellett
nyolc napra, hét éjszakára két
személy számára, félpanziós
ellátás mellett 12.390 forint, de
ezt még maximum 6.000 forin
tos támogatás csökkentheti is.
Ezt a hozzájárulást a dolgozók
a munkahelyük által kiállított,
nevükre szóló, lebélyegzett meg
bízólevél ellenében kaphatják
meg. A nyugdíjasok a nyugdíj
szelvényük alapján juthatnak

differenciált hozzájáruláshoz,
közülük a havi 15.000 forint
alatti járandóság úak élvez
hetnek támogatást, amely
személyenként 3.000 forint.
(Népszava)

1968
Biztos soproni győzelem
a rangadón!
Soproni MAFC – MAFC: 70:58
(33:26) NB I-es férfi kosárlab
da-mérkőzés. Sopron, 700 néző.
SMAFC: Orbay (24), Balsay I. (4),
Balogh (9), Tvordy (19), Záray
(8). Csere: Kisteleki (4), Laki (2).
Edző: Krasznai Ferenc. MAFC:
Pólik (4), Korányi dr., Kangyal
(2), Prieszol (12), Kulcsár. Csere:
Gabányi (12), Csabai (6), Bitvai
(6), Ábrahám (5), Fehér (4),
Dankó (3), Vajdovics (2). Edző:
Szegedi László. Az első kosarat a
fővárosiak érték el, ettől kezdve
azonban a viharos kedvvel
támadó soproniak átvették az
irányítást. Lendületesebb, gyor
sabb volt a SMAFC, a műegye
temisták többször is cseréltek,
azonban Gabányi vezérleté
vel sem sikerült felzárkózniuk.
A soproniaknál Orbay, a fővá
rosiaknál Prieszol jeleskedett.
Az utolsó öt percben a MAFC

szépített. Biztosan nyerte a
rangadót a lendületesebb, gyor
sabb játékot mutató Soproni
MAFC a szétesően, helyenként
kapkodva, idegesen küzdő fővá
rosiakkal szemben. A győztes
csapatból Orbay (a mezőny
legjobbja), Tvordy és Balogh, a
MAFC-ból Prieszol és Kangyal
emelhető ki. (Népsport)

Két vagon nyúl
Sopronból
Megkezdődött az idei lőtt és
élő vad exportja. Az első tíz
ezer fácánt a MAVAD már
útnak indította exportpi
acaira, és Sopronból elin
dult Franciaországba az
első két vagonnyi élő nyúl is.
(Népszabadság)

1918
A dán trónörökös
Sopronban
Frigyes dán trónörökös vasár
nap délután Budapestről
Sopronba érkezett. A pálya
udvaron a SchaumburgLippe hercegi pár fogadta.
Megjelentek még a fogadás
nál: Töpler Kálmán polgármes
ter, Nessel Károly rendőrfőka
pitány és Garlathy Géza vasúti

2013-ban az Országos Hagyományőrző Szólótáncversenyen
a kiemelkedő Fülöp Ferenc díjban részesítették. A város is
becsben tartja a táncegyüttest,
így több alkalommal is kiérdemelte a Sopron Kultúrájáért
Emlékérmet. A Testvériség nagy
hangsúlyt fektet az utánpótlásra: a Kistestvérek csoportot Baranyai Éva és Kadnár Béla oktatja, míg Csoltóiné Szalai Márta
férjével együtt az Ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskolában vezet gyermek tánccsoportokat.
A jubileumi gálaműsort éjszakába nyúló bál zárja, ahol nem
csupán a néptáncé és a zenéé
lesz a főszerep, hanem előkerülnek a kedves adomák, élmények, történetek most már 55 év
távlatából is.

üzletigazgató. A trónörökös
több napot szándékozik
Sopronban tölteni. (Budapesti
Napló)

Anyagi gondok
Nagy anyagi gondokkal küzd
Thury Elemér soproni színigaz
gató, kinek malőrös dolgairól
ezeket írja ottani tudósítónk:
alig indult meg újból a soproni
színház téli évadja, a közönség
részvétlensége oly nagy, hogy
az első 14 napon máris 5000
korona deficitje van Thury
Elemér színigazgatónak. Az
állam havi 3000 koronával
segíti a soproni színigazgatót,
akinek azonban nagy társula
tot kell tartania, mivel a közön
ség nagyigényű, de azért nem
igen töri magát a színház után.
A városi színügyi bizottság
most azzal vél a színigazgató
nak segíteni, akinek a nyáron is
nagy vagyont kellett ráfizetnie
az igazgatásra, hogy fölhívást
intéz a közönséghez, járjon el
szorgalmasabban a színházba,
majd ingyenes, állami színhá
zakból való vendégművészeket
kér. (Dunántúl)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Dr. Takáts Endre két lánya (balra) a soproni
könyvbemutatón FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Takáts Endre emlékezete – A
politika, a szakma és a magán
élet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén – ez a címe annak a könyvnek, amelyet a közelmúltban
mutattak be a soproni városházán. A kötet dr. Dominkovits Péternek, a Soproni Levéltár igazgatójának a szerkesztésében jelent meg.
– Mi, magyarok büszkén
emelhetjük fel fejünket annak
tudatában, hogy több mint 60
évvel ezelőtt akadt egy olyan
pillanat a történelemben, amikor példát mutattunk az egész
világnak – mondta a nemzeti gyásznapon tartott könyvbemutatón dr. Fodor Tamás

polgármester. – Úgy gondolom, Sopron önkormányzata
az elmúlt években elvégezte a
maga feladatát, amikor méltó
emléket állított 1956 hőseinek
a Széchenyi téren, ’56-os emlék
éremmel tüntette ki az egykori
soproni forradalmárokat, és támogattuk, hogy megismerhetővé váljanak elfelejtett hőseink.
Ennek a szép sorozatnak a példája a mai könyvbemutató is,
mellyel emlékezünk és emlékeztetünk 1956 soproni városvezetőjére, dr. Takáts Endrére.
A könyvbemutatón, melyen
részt vett dr. Takáts Endre két
lánya is, az egykori főlevéltáros
életpályáját és munkásságát
Bank Barbara, a könyv lektora,
a Nemzeti Emlékezet Bizottság
munkatársa ismertette.
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Az Atomerőmű ellen 77–67-re nyert itthon a Sopron KC

Hibátlan hazai sorozat
Folytatja
remek
szereplését hazai
környezetben a Sopron KC: Sabáli Balázs
együttese újabb
„nagyágyú”, a Paks
skalpját gyűjtötte
be a múlt hétvégi
mérkőzésen.
Soproni szempontból kimondottan jól indult a meccs: a
hazaiak gyűjtögették a pontokat, míg az Atomerőmű SE játékosai csaknem öt percig képtelenek voltak betalálni. Az első
negyed ennek megfelelően
megnyugtató, tizenegy pontos
hazai előnnyel zárult – köszönhetően többek között Supola
egész pályás kosarának. A Paks
aztán felzárkózott a második
etaptól, egy darabig a soproniak nem tudtak pontot szerezni, a hazai játékosok sokat
hibáztak, tiszta dobóhelyzetek
maradtak ki. A vendégek így
négy pontra jöttek fel a nagyszünetre (37–33).
A pihenő után folytatódott a
hullámzó teljesítmény mindkét oldalon. Előbb a vendégek
vették át a vezetést Kovács hármasával, aztán a negyed végére ismét a Sopron KC játékosai
villantak. Molnár Marcell percei
következtek: Takács Norbertnek

Megyei I. osztályú
bajnokság

Az SKC idén kiválóan szerepel és őrzi hazai veretlenségét, hétvégén az
Atomerőmű SE-t is legyőzte FOTÓ: NÉMETH PÉTER
és Gilbertnek kiosztott gólpas�szai után a fiatal játékos hárompontost is szerzett, így ismét 10
pontos soproni vezetést mutatott az eredményjelző. A záró
negyed első perceiben megint
a Paks játszott jobban: Jevtovics vezetésével két pontra zárkózott az atomváros csapata. A
hajrában döntőnek bizonyult
Lemar támadó lepattanója és
szerzett kosara, majd az utolsó percben a jól kosárlabdázó

Jevtovics veszítette el a fejét:
egy fault után technikait is kapott. A mérkőzés eldőlt, a hab
a tortán Warner hárompontosa
volt a lefújás előtt egy másodperccel. A végeredmény: Sopron
KC – Atomerőmű SE: 77–67.
– Kiélezett csatát nyertünk
meg egy nagyon nehéz ellenféllel szemben, hiszen a Paks
magas emberei kintről is veszélyesek – értékelt Sabáli Balázs vezetőedző. – A harmadik

Az Euroligában kiélezett, izgalmas mérkőzésen két ponttal veszített a Sopron
Basket a török Fenerbahce otthonában.
A következő bajnoki
meccsen aztán 104
dobott ponttal győzték le a NKE Csata
együttesét a lányok.

ESTERHÁZY-KASTÉLY,
MARIONETTSZÍNHÁZ
FERTŐD-ESZTERHÁZA

KALÁKA

„Szívem zsong a szép szavaktól”
válogatás 50 év dalaiból

2018. november 30.
(péntek) 18 óra

A Sopron Basket kimondottan
jól kezdett a török együttes vendégeként: Zahui szedte a lepattanókat, Crvendakic pedig a gólfelelős szerepét vállalta magára
ezen a napon. A rutinos Duprée
és a fiatalabb korosztályt képviselő Salvadores is jól dobott,
mindennek köszönhetően
szünetben 5 ponttal vezetett
a Sopron. Sajnos a harmadik
negyedben nem ment a játék,
mindössze 9 pontot szereztek

KIRÁLY
VIKTOR

Színek
Király Viktor – Akusztik

2018. december 15.
(szombat) 19 óra

Megyei III. osztályú
bajnokság
A Mozsolics Jenő által vezetett
Soproni VSE együttese Zsirán
vendégeskedett és 3–1 arányban
diadalmaskodott. A szakvezető
véleménye szerint a rendkívül
rossz talajú pályán az akarat és a
szív diadala hozta a győzelmet.

Megyei öregfiúk
bajnokság
A Gyurka István vezette soproni legendák könnyed és látványos játékkal örvendeztették
meg szurkolóikat. A megyei bajnokság gólkirályjelöltje, Tikosi
Gyula újabb három góljával
erősítette meg vezető helyét. A
további gólokat Borsos, Halász,
Körmendi és Rátkai szerezték. Az eredmény: SC Sopron –
Beled: 7–0

NB II-es női bajnokság
A másodosztályú bajnokság
második helyezettje a Sopron
az első helyen álló MOL Vidihez látogatott. A találkozó nem
hozott meglepetést, a hazaiak
könnyed játékkal 3–1 arányban
győztek. Az eredmény nem tükrözte a látottakat.

a vendégek, a Fener pedig van
annyira jó csapat, hogy ezt
kihasználja: a törökök fordítottak is, és a meccs hajráját ők várhatták kedvező helyzetből. Egy
vitatható soproni támadó fault,
majd egy technikai jelentősen
csökkentette a soproni esélyeket, a lányok harcoltak az utolsó
percig, de végül a törökök kétpontnyi előnyt megtartottak.
A végeredmény: Fenerbahce –
Sopron Basket: 69–67.
Hétvégén aztán a bajnokság
eddigi kellemes színfoltjának
számító NKE Csata együtteséhez látogatott Roberto Iniguez
együttese. A meccsen az első
perctől kezdve domináltak a
soproni hölgyek: két negyed
után 59 (!) pontot dobtak, Zahui végül 28 ponttal zárta az
összecsapást, de a fiatal soproni center, Határ Bernadett is
15 pontot szorgoskodott össze.
Sokatmondó adat, hogy a Sopron Basket összes pályára lépő

játékosa szerzett pontot, és végül öt vendégjátékos lépte át
a tízpontos határt. A végeredmény: NKE Csata – Sopron Basket: 58–104.
– Az Euroliga-mérkőzésen
csak gratulálni tudok a török
együttesnek, sokkal jobb és intenzívebb második félidőt produkáltak, így megérdemelték a
győzelmet – mondta Roberto Iniguez vezetőedző. – Szintén „gratulálok” a játékvezetőknek, az utolsó negyedben
olyan módon fújtak fiatal csapatom ellen, ami döntő volt. Ezt
a dühöt adtuk ki magunkból a
Csata ellen. Külön szeretném
kiemelni Fegyverneky Zsófia
teljesítményét, példaértékű a
hozzáállása, a fiatalok sokat tanulhatnak tőle.
A válogatott novemberi selejtező mérkőzései miatt legközelebb csak a hónap végén, 28-án
lép pályára a Sopron Basket a
Salamanca otthonában.

Őszi kispályás szezonzáró

Jegyár:
Kaláka: 1500 Forint
Király Viktor: 4000 Forinttól
Jegyvásárlás:
Esterházy-kastély recepció
vagy a www.jegymester.hu
webáruházban

9431 Fertőd, J. Haydn út 2. | +36 99 537 640
info@eszterhaza.hu | www.eszterhaza.hu

negyed szurkolását külön szeretném megköszönni, ott a közönség lendített bennünket át a
holtponton, aztán szabályosan
belehajszoltak a győzelembe.
Ma minden pályára lépő játékos hozzátett a sikerhez.
A Sopron KC hétvégén idegenben szerepel, Sabáli Balázs
csapata szombaton este 6 órától a tabella kilencedik helyén
álló Jászberény vendégeként lép
parkettre.

Az SC Sopron legénysége tizenharmadik győzelmét aratta a
hétvégén a bajnokságban. Ágoston Zsolt tanítványai Nyúlon
győztek 1–0-ra. A vezetőedző
elmondta: nehéz volt áttörni a
hazaiak védelmét, ráadásul sok
helyzetet kihagytak, de végül
megszületett a győzelem. A fiatal soproni játékosokra a bajnokság két legnehezebb mérkőzése vár. A hétvégi, őszi utolsó
fordulóban a nagy esélyes Lipót
csapata látogat Sopronba. A
siker érdekében a játékosoknak a maximumot kell nyújtaniuk. Az előrehozott tavaszi első
fordulót pedig Gyirmóton rendezik meg.

A SFAC vezetésének kérésére a Gyirmót II. elleni találkozó
pályaválasztói jogát felcserélték. Kocsis Tamás, a piros-fehérek vezetője szerint a 16–2es vereség nem volt meglepő,
mert tudták, hogy nincsenek
egy súlycsoportban a gyirmóti
együttessel. A hétvégén Öttevényen zárják az őszi bajnokságot
az Anger réti fiatalok.

Vereség az Euroligában,
győzelem a bajnokságban

adventi koncertek

– FERTŐD-ESZTERHÁZA –

PÁDER VILMOS

A legnagyobb tragédia ugyan
nem a soproniakkal történt,
de az eset ismét figyelmeztet a sportolók fokozott orvosi
ellenőrzésének fontosságára. A
Csorna–Lébény bajnoki mérkőzés hatvanadik percében Sipőcz
Tamás, a hazaiak 28 éves játékosa összeesett a pályán. Gyors
orvosi segítséggel ugyan újraélesztették, de a mentőautóban
sajnos meghalt.

Határtalan
zene

ESTERHÁZY-KASTÉLY

Soproni futball:
sikerek és kudarcok
Az elmúlt
hétvége
felemásan
sikerült
csapataink számára,
sikerek, kudarcok váltották egymást.

RÁZÓ LÁSZLÓ

2018. november 14.

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk.

Befejeződött a kispályás labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A Kurucdombon és a
tóparti sporttelepen összesen
453 mérkőzést rendeztek és
2362 gól született, ami meccsnaponként átlagosan 98 találatot jelent. A Sopron Városi
Szabadidősport Szövetség által
rendezett bajnokság szinte minden osztályában nagyon szoros

a küzdelem. A kivétel a IV. osztály, ahol az I. osztályból vis�szalépett Hirschler toronymagasan vezet.
Piros lapot a játékvezetők tízszer alkalmaztak, a fegyelmi bizottságnak pedig bőven akadt
dolga, voltak félbeszakadt találkozók, játékvezetői hibák, rendkívül sportszerűtlen összecsapások. Sajnos többen a kispályán

vezetik le a felgyülemlett napi
stresszt, és nem gondolnak arra,
hogy agresszív viselkedésükkel
mennyi kárt okoznak.
Kósa István, a szövetség elnöke a bajnokság első félidejében
tapasztaltakat megfelelőnek
ítélte, ugyanakkor azt ígérte,
hogy a fegyelmi helyzet javítására a továbbiakban még nagyobb hangsúlyt fektetnek.

2018. november 14.

›
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LELÁTÓ

Kosárlabda
November 16., péntek
19 óra, Krasznai
Ferenc sportcsarnok
SMAFC – Alba Fehérvár

Kispályás
labdarúgás
November 17.,
szombat 8 óra,
Gárdonyi-iskola
XII. Soproni
Pedagógus Focikupa

Vízilabda
November 17.,
szombat 13 óra, Csik
Ferenc uszoda
DVL gyermek
I. bajnokság

Teke
November 17.,
szombat 14 óra,
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Halogy SE
November 18.,
vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE –
Vonyarcvashegy SE

Labdarúgás
November 17.,
szombat 15 óra,
városi stadion
SC Sopron –
Lipót Pékség SE
November 17.,
szombat 16 óra,
SVSE-sporttelep
Soproni VSE –
Harkai Alpokalja
A szabadidősport
szövetség programjai
November 15.,
csütörtök 16 óra,
elektromos pálya
60 dobásos városi
tekebajnokság és
Fitt 2018 Kupa
November 21., péntek,
Forfa pálya
FITT 2018 Kupa –
amatőr meghívásos
100 dobásos egyéni
tekeverseny

Jubileumi emlékverseny
Két szempontból is különleges volt az idei dr. Csik Ferenc emlékverseny: egyrészt jubileumot ünnepeltek, hiszen idén
40. alkalommal rendezték meg a futamokat, másrészt pedig ez volt az utolsó megmérettetés az uszodafejlesztés előtt.
Idén a korábbiakkal ellentétben egy nap alatt zajlottak le a
dr. Csik Ferenc emlékverseny
futamai. Kókai Zsolt, a Széchy Tamás Sportiskola Sopron
edzője és szakosztályvezetője
elmondta: a 260 versenyző
mintegy 800 rajtot teljesített.
A soproniak mellett tíz további
egyesületből (Salgótarjántól
Szombathelyig) érkeztek az
ellenfelek.
– A mi fiataljaink szezononként mintegy 10–12 versenyen
vesznek részt, ez az alkalom az
egyetlen, amikor hazai pályán
mutathatják meg úszótudásukat – tudatta Kókai Zsolt. – Komoly ellenfelek voltak idén is,
hiszen több utánpótlás-válogatott úszó is érkezett Sopronba.
A legkisebb, 5–6 éves korosztály
számára pedig az emlékverseny

›

a debütálást jelentheti, hiszen
sok gyermeknek ez volt élete
első komoly megmérettetése.
A jubileumi dr. Csik Ferenc
emlékverseny megnyitóján

RÖVIDEN

Lámpát kapcsolnak a futóknak
Idén is várja a futókat az Ágfalvi úti sportpályán az SC
Sopron. November 12-től heti két alkalommal, hétfőn
és pénteken este 7-től 9-ig felkapcsolják a lámpákat, így
biztonságos környezetben használhatják a létesítményt a
sportolók. A kezdeményezést még tavaly indította a klub,
akkor sokan éltek a felkínált lehetőséggel.

A soproni vízipólósok az országos bajnokságban kemény meccseket játszanak
FOTÓK: PFANDLER ZOLTÁN

komoly tétmeccseken szerezhetnek rutint.
– A gyerek csapat tagjai 2004es születésűek, a serdülők pedig
a 2002–2003-as korosztályt
képviselik – tette hozzá a vezetőedző. – Mivel az idősebbeknél kevesebb a játékos, gyakran
előfordul, hogy a gyerekek a
saját meccsük mellett a serdülő együttesnél is szerepet kapnak. Mindkét csapat jól kezdte a bajnokságot, az első négy

14 milliárd forintból épülhet
meg az új soproni sportuszoda,
amely már nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására
is alkalmas lesz. A kivitelezést

A jubileumi dr. Csik Ferenc emlékversenyen megemlékeztek az olimpiai bajnok
névadóról is FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Vízilabda: dupla terhelés

Idén először két csapattal képviseli városunkat az országos
bajnokságban a Soproni Vízilabda Sport Egyesület. Matyuga-Kovács Rita, az SVSE vezetőedzője elmondta: komoly előrelépés, hogy a gyermekeket és
a serdülőket is tudták indítani
az országos megmérettetésen.
A nyolccsapatos bajnokságban
a fővárosi együttesek mellett
Nagykanizsától Nyíregyházáig
kapnak ellenfeleket, a fiatalok

dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok hangsúlyozta: a magyar kormány által biztosított
forrásból, a Modern Városok
Program keretében, több mint

játéknapon a gyerek korosztály
minden meccsét megnyerte,
a serdülők pedig háromszor
győztek és csak egyszer kaptak
ki. Igaz, hogy most jönnek majd
a keményebb ellenfelek, de szeretnénk minél előrébb végezni
mindkét korosztályos csapattal.
A soproni fiatalok ráadásul
kettős terhelést kapnak, az országos bajnokság mellett szerepelnek a Dunántúli Vízilabda Liga küzdelmeiben is.

jövő év elején kezdik a szakemberek, az új létesítmény másfél–két év alatt készül majd el.
Amíg a nagyszabású építkezés
tart, a fűthető sátortetővel ellátott strandmedencékben sportolhatnak a soproniak.
A versenyen természetesen idén is kiemelt figyelmet
kapott a 100 méteres gyors
úszás – ebben a számban nyert
olimpiai aranyérmet dr. Csik
Ferenc 1936-ban. A férfiak versenyét a győri Varga Bence
nyerte. A soproni úszók közül
a hölgyeknél Horváth Krisztina, a férfiak közül pedig Kókai
Márk úszta le leggyorsabban a
százméteres távot. Városunk
úszói számos érmes helyezést
szereztek, így végül a soproniak nyerték a csapatszámot is az
emlékversenyen.
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A családi történetek kapaszkodót nyújtanak a nehéz helyzetekben

Hamuban sült pogácsák
HUSZÁR JUDIT

Nagymama és nagypapa fiktív szerelmes
levelei, a család tragikus sorsú nőtagjainak
történetei vagy épp
’56-os emlékek
– valamennyivel találkozhatunk
a Macskakő Gyermekmúzeum Családi legendáriumok című irodalmi
pályázatára érkezett
művek között.
Általános és középiskolásoknak
hirdette meg irodalmi pályázatát a Soproni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeuma. Azt
kérték, hogy a gyerekek jegyezzenek le családi történeteket. A
cél az volt, hogy a fiatalok minél
többet beszélgessenek az idősebb rokonokkal, gyűjtsenek
össze minél több érdekes sztorit a család életéből. – A történetek azok a „hamuban sült pogácsák”, amelyeket elővehetünk a
tarisznyánkból, ha szükségünk
van rájuk – mondta a díjátadón
Martos Virág múzeumpedagógus, a program szervezője. – A
családi történetek kapaszkodót nyújtanak a nehéz helyzetekben, éppúgy segítenek,
mint a történelmi múltunk
eseményei, azok krónikái. Ezért

Karinthy Frigyes

Az irodalmi pályázaton két kategóriában összesen nyolcan kaptak díjat FOTÓ: NÉMETH PÉTER
megkerülhetetlen a múzeum,
hiszen hiteles történelmi helyként a tárgyain keresztül mesél,
segít eligazodni az életben.
Az irodalmi pályázatra nemcsak Sopronból, hanem Győrből
és Pécsről is érkeztek történetek.
A fiatalok kreatívan közelítettek
a témához, volt például olyan
kisdiák, aki a nagymamájával készített interjút, amelyet a saját
rajzaival dekorált, más a családfáját kutatta, de volt olyan is, aki
a nagyszülők fiktív szerelmes

leveleit írta meg (természetesen
az elmesélések, valós helyszínek
és időpontok alapján). Dr. Darabos Enikő író, kritikus, valamint
Juhászné Sebestyén Andrea magyartanár értékelte a beérkezett

pályázatokat, mind a két életkori kategóriában az első három,
illetve a különdíjas kapott jutalmat. A díjátadón a fiatalok a
mesélő karosszékben elő is adtak részleteket a történeteikből.

A múzeumnál szeretnék, ha a
pályázatnak lenne folytatása, ha
a résztvevő szülők, nagyszülők
nyitottak lesznek, akkor beszélgetős esteken folytatódhatna a
múltidézés.

Csoportfoglalkozás a Széchenyi-gimnáziumban – a fő cél a konfliktuskezelési
technikák elsajátítása FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

„Én, Te, Ő, Mi, Ti, Ők – konfliktuskezelés nem
akármilyen fokon” címmel indítottak programsorozatot a Széchenyi István Gimnáziumban.
– Szakkör keretében foglalkozunk a saját és a másik fél
érzelmi, indulati állapotának
felismerésével, az agresszív viselkedés szempontjából magas kockázatú helyzetek megelőzésével és elkerülésével, a
konfliktushelyzetek hatékony
kezelési módjaival – tudtuk meg
Sámson Tímeától, aki Bertalan

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Karinthy Frigyes:
Én és Énke

A DÍJAZOTTAK: A 7–12 évesek között Babella Boglárka (Hunyadi-iskola) lett az első, Rózsás
Zoltán (Gárdonyi-iskola) a második helyen végzett, Devecseri Sára (Hunyadi-iskola) pedig a
harmadik lett. A Fenyő téri iskola másodikas diákja, Holdampf Máté különdíjat kapott. A 13–18
évesek között Kása Fanni Laura (Czuczor Gergely-gimnázium) pályázatát találta a legjobbnak a zsűri, a második Kozák Péter (Eötvös), a harmadik Halwax Kinga (Széchenyi) lett. Ebben
a kategóriában Koller Kamilla (Czuczor Gergely-gimnázium) kapott különdíjat.

›

RÖVIDEN

A magyar tudomány ünnepe
A Soproni Egyetem Benedek-karán is tartanak programokat a magyar tudomány ünnepe alkalmából. November
14-én 10 órakor kezdődik a rendezvény a Ferenczy János utcai épület tetőtéri Brunszvik termében. A köszöntők után zene és tudomány egy tételben címmel hallhatnak zenés előadást Rybach Lászlótól, Árvayné Nezvald Anettől, valamint Bódás Zsuzsannától az érdeklődők.
A plenáris üléseken szóba kerül a nők szerepe a tudományban (dr. Kéri Katalin előadása) és a könyvek tárolása
a „felhőben” (Ambrus Attila József) is. Délután fél kettőtől
a földszinti kari tanácsteremben tudományos workshopot és kerekasztal-beszélgetést is rendeznek, megtartják a kari tudományos diákköri konferenciát, illetve bemutatják dr. Tauber Anna Hátrányos helyzetű fiatalok integrációjának lehetőségei című könyvét is.

Orsolyások a Felvidéken

›

„Én magamat nem
ismerem: ez a szó,
hogy Én, ködös,
rejtelmes, tragikus, homályt jelent,
felvillanó tüzekkel, tompa fájdalom vagy diadalmas
öröm. Mások Énje
világosan, éles körvonalakban áll előttem vagy mögöttem, megnagyítva
vagy megkicsinyítve az én Énem
lencséjén keresztül,
de a lencse maga
üveg, láthatatlan,
önmaga eltűnik,
mikor láthatóvá
tesz másokat.”
(magyar író, költő, műfordító)

Konfliktuskezelés
a Széchenyiben

Egy pályázat keretében három
éven keresztül konfliktuskezelési készségeket fejlesztő foglalkozásokat tartanak a Széchenyi
István Gimnáziumban. A kezdeményezés tavasszal indult egy
tizenkét fős kiscsoporttal. Idén
ősszel a 9–10. évfolyamosok
vehetnek részt egy-egy bemutató foglalkozáson.

A hét mottója:

Évával együtt felkért előadóként
vezeti a foglalkozásokat. – A diákok megismerik a kommunikáció és a konfliktus összefüggéseit, és némi jártasságot szereznek abban, hogy milyen módon
tudjuk tudatos viselkedéssel a
kritikus helyzeteket megoldani.
– Különösen azok az ismeretek válnak előnyömre, amelyek
arra vonatkoznak, miként érvényesüljünk úgy egy konfliktushelyzetben, hogy a másik is jól
járjon – számolt be saját tapasztalatairól Gasztonyi Flóra 10.b
osztályos tanuló.

A Szent Orsolya-iskola 7.b és 7.bg osztálya négynapos felvidéki kiránduláson vett részt a Határtalanul program keretében. Jártak többek között Deákiban, Galántán, Dévényben, Pozsonyban, Sopron testvérvárosában, Selmecbányán, Körmöcbányán, Zólyomban és Nagyszombaton. A
kísérő pedagógusok meglátása szerint a műemlékekben
gazdag kirándulás közelebb hozta a diákokhoz az iskolai tananyagot. Személyesen barangolhatták be azokat a
helyszíneket, amelyekkel a tankönyvek szövegében találkoznak. Megtapasztalhatták, hogy az ország határain kívül is beszélik anyanyelvünket, hallhatták a felvidéki
nyelvjárás jellegzetességeit.

A matematika napja
Harmadszor tartották meg az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban a soproni, valamint a város környéki matematikatanárok szakmai napját. Az első előadó dr. Kosztolányi
József, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének
egyetemi docense, a Sokszínű matematika tankönyvcsalád társszerzője, a második pedig dr. Szilassi Lajos, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott főiskolai docense
volt. Az előadásokon nemcsak matematikatanárok, hanem eötvösös és a berzsenyis diákok is részt vettek – közölte lapunkkal Kedei Imola matematikatanár, szervező.

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

Énkét jól ismeri minden
fiatal. Vagy Karinthy nyomán felfedezi magában.
Karinthy korántsem azért
írta meg csupán, hogy
nevessünk rajta, hogy élvezzük páratlan humorát.
Azért írta meg, mert a dolgok kettős arculatát, színét és visszáját egyszerre látta, és nem állta meg,
hogy a világ ellentmondásait ne láttassa. Humorának, konvencióknak be
nem hódoló szemléletének ez a forrása. Voltaképpen ezek Karinthy Énkéjének a vallomásai, titkos
magánbeszédei.

Ez történt
Sopronban
25 évvel ezelőtt, 1993. november 8-án elhunyt Szarka
Árpád festőművész, 1963tól a Széchenyi-gimnázium
rajztanára volt. 78 éves korában hunyt el, a Szent Mihály-temetőben nyugszik.
1993. november 9-én a soproni közgyűlés dr. Lámfalussy Sándor közgazdászt a
„Sopron Város Díszpolgára”
címmel tüntette ki.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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„Tudtuk, hogy szép, de nehéz pálya várományosai vagyunk”

Diákjainak útravalót adott

SZÓT ÉRTÜNK-E
EGYÁLTALÁN?

PLUZSIK TAMÁS

Sok éve, hogy először kaptam szakmai körökből jelzést, hogy „szörnyen elfelejtetted az orvosszakmai
kifejezéseket”. No, azért remélem, attól, hogy igyekszem egyszerűen magyarul fogalmazni (akkor is, ha
akár orvoskollégával beszélek), még nem magát a szakmát felejtettem el. Szerencsésebb ez a helyzet, mintha egy orvos–magyar szótár
kellene szavaim megértéséhez. E nélkül is rettentő sok
idegen, ismeretlen problémát kell megértetnünk or-

›

vosként, akkor miért nehezítjük a dolgunkat mindenféle latin/ féllatin vagy angol/
félangol orvosi kifejezéssel?
Kulcskérdés, hogy páciensként értse, mi történik Önnel. Csak akkor van reális esélye a megoldásra, ha
érti az orvos szavait.
Szerencsére szinte minden
orvosi „dolognak” van szép
magyar kifejezése, például
cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás, csökkent
veseműködés, idegszálbántalom, érszűkület, értágítás...
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 14–20.

November 14.,
szerda

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

November 15.,
csütörtök

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

November 16.,
péntek

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

November 17.,
szombat

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

November 18.,
vasárnap

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

November 19.,
hétfő

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

November 20.,
kedd

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

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

KERESZTREJTVÉNY

– Én is
azért lettem földrajz–biológia szakos tanár,
mert Vilma néni megszerettette velem
ezeket a tantárgyakat – így emlékezett
Szabóné Szücs Vilmára egy tanítványa.
A tanárnő a közelmúltban vette át a
gyémántdiplomáját, ennek apropóján beszélgettünk az
életéről.
– Beszédes nevű kis faluban,
Farádon születtem – mondta el
lapunknak Szabóné Szücs Vilma.
– Szülőfalum neve a Rábaköz
északi, a Hanság mocsaraival
határos helyzetére utal, itt volt
ugyanis a földművelésre alkalmas vidék vége, vagyis a fara,
amitől északra már a mocsárvilág következett. Édesapám a
község egyik köztiszteletben álló
embere volt, évekig evangélikus gyülekezetünk gondnokaként tevékenykedett, édesanyám
pedig szelíd, szeretetet sugárzó
lényével a háztartást vezette és
fogta össze a családunkat. Hatan
voltunk testvérek, közöttük én, a
sok-sok szeretetet kapott legkisebb. Az általános iskolát kitűnő
eredménnyel végeztem el Farádon, ahol a tanáraim biztos alapokkal indítottak el a középiskolába, a Soproni Állami Tanítóképzőbe, mely a maga nemében

Szabóné Szücs Vilma FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
akkoriban az ország egyik legjobb tanintézménye volt.
Szabóné Szücs Vilma közeli
rokonságában több pedagógus
is volt, egyikük Dickens műveit fordította magyarra, így volt
előtte családi példa a pedagógus
pályát illetően.

– Fantasztikus tanáraink voltak a tanítónőképzőben, nehezemre esik kiemelni közülük
bárkit is, de ha mégis teszem,
akkor az feltétlen az osztályfőnökünk, dr. Urbán Ernőné, Eszti néni. Kémiát és biológiát tanított az osztályunkban. Nagy

műveltségét, hivatásszeretetét
hamar felismertük. Tudta, hogy
szép, de nehéz pálya várományosai leszünk, s ahhoz, hogy
tudást közvetítsünk, nekünk is
igényes tudást kell szereznünk.
A jeles érettségit követően a
gyakorlóévet Csornán töltötte a
tanárnő, majd a képesítő vizsgát
osztálytársaihoz hasonlóan ő is
Győrben tette le. A csornai éveket követően visszatért oktatni
a szülőfalujába. Ekkor végezte
el a főiskolán a földrajz–testnevelés szakot, majd később szakfelügyelője kérésére biológiát
is oktatott.
– 1966-ban kötöttünk házasságot, férjem Sopron város és a
járás tűzoltóparancsnoka volt,
én pedig a brennbergi iskolában
tanítottam – folytatta Szabóné
Szücs Vilma. – Szép emlékek
kötnek ehhez a gyönyörű környezetben lévő iskolához, ahonnan néhány év után a Ferenczy
János utcában lévő, egykori Kellner Sándor Általános Iskolába
kerültem. Itt is szeretetteljes,
baráti légkör fogadott.
A tanárnőre szeretettel és hálával emlékeznek a tanítványai,
egyikük így fogalmazott: „Soha
nem láttunk haragot a szemében. Én is azért lettem földrajz–
biológia szakos tanár, mert Vilma néni megszerettette velem
ezeket a tantárgyakat!”.
– Szeretném hinni, hogy útravalóul valamit én is adhattam
a tanítványaimnak. Reményik
Sándort idézve, hogy voltam-e:
„Lépcső, min felhalad valaki
más, Ekevas, mely mélyen a
földbe ás”? – nem tudom, hiszem és remélem, hogy igen.
Bár a kérdésre a legjobb választ
maga a költő adja meg: a kalász
nem az én érdemem…

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 21-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk
ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)
Október 31-i rejtvényünk megfejtése: Hunyadi Mátyás elzálogosította Sopron városát. Szerencsés megfejtőnk: Némethné
Hajdu Beatrix (Sopron). Mai rejtvényünkből megtudhatja, hogy mi a címe a november 18-i pöttömszínházi előadásnak.
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90-es évek
CharliXCX
módra

Spice Girls, Eminem, Backstreet Boys, Titanic, Mátrix,
Nokia 3310-es, és ez még nem
minden. Az alig 26 éves CharliXCX az év egyik legkülönlegesebb videóját készítette el 1999
című számához. A klip igen
komoly nézettséget generált a
videomegosztókon.

A dalban egyébként Troye Sivannal dolgozott együtt az énekesnő. A páros pedig nemcsak
a videóban, de a szövegben is
tiszteleg a kilencvenes évek legnagyobb slágerei előtt. A számban többször is utalnak Britney Spears „Hit Me Baby, One
More Time”-jára, de feltűnik

www.sopronitema.hu

sarok

KÓCZÁN BÁLINT

Az év videója címre is
pályázhat CharliXCX,
aki legújabb kisfilmjében felidézi azokat
a nagyszerű kilencvenes éveket. A fiatal énekesnő az akkori
kor legnagyobb slágerei előtt is tiszteleg.

Michael Jackson, a The Notorius B.I.G. vagy épp Eminem „Slim
Shady”-je.
A videóban nemcsak a zenetörténet legnagyobb pillanatait,
hanem a filmes klasszikusokat
is megidézik, így a többi közt a
Mátrix és a Titanic ikonikus pillanatait is újraélhetik a nézők.
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Adventi lakásdíszítés
MADARÁSZ
RÉKA

Lassan közeledik az
advent, a várakozás időszaka. Az ünnepekre való
ráhangolódáshoz szinte elengedhetetlenül hozzátartozik otthonunk feldíszítése.
Az üzletekben a karácsonyi
dekorációk kínálata óriási,
így a lehetőségeinknek csak
a jó ízlés és persze a pénztárcánk szab határt.
– A trendek 3–5 évente ismétlődnek, tehát ha azt szeretnénk, hogy lakásunkban
összhang uralkodjon, ne az
állandóan változó divatot
kövessük, hanem igazítsuk a
díszítést otthonunk stílusához! – javasolja Ignácz Gabriella lakberendező. – Minimál stílus esetében például
többnyire csak gyertyákkal
teremtenek ünnepi hangulatot, azok közül is az egyszerű vonalvezetésű, kocka- vagy hengergyertyákat
részesítik előnyben.

A legtöbben minden évben a klasszikus arany és
piros párosításnál maradnak. Eleganciát sugároz a
sok fehér, a fémesen fénylő arany és ezüst – üveggel,
gyönggyel és fa díszítőelemekkel kiegészítve. A légies
angyalkák, fenyőfák, dobozkák, tálkák, asztaldíszek, a
csúcsos süvegű manók és a
copfos angyalok elmaradhatatlan kellékei a karácsonynak. Rendkívül népszerű az
úgynevezett havas stílus: fehér alapszín ezüsttel és mohazölddel kombinálva. Kiegészítő lehet szinte minden,
ami téli, ünnepi hangulatot
áraszt: hóemberfigurák, jégcsapok vagy egy havas koszorú. A természet közeli

díszvilág hívei természetes
anyagokat – makk, toboz,
fenyőág, fa – és színeket –
sötétbarna, sötétzöld, konyak – használnak. A luxus
megszállottjai előnyben részesítik a fekete, a mélykék
és az arany árnyalatokat, az
anyagok közül pedig a bársonyt. Ehhez a stílushoz remekül illenek a porcelán- és
üvegkristály figurák.
– Adventi koszorú nélkül
nem ünnep az ünnep – fejezi be Gabi. – Nagyon fontos, hogy színben és díszítésben harmonizáljon a többi dekorációval. Ma már a
hagyományos három lila és
egy rózsaszín gyertya helyett sokan négy egyforma
színűt választanak.

TSTM buli a Parkban
A Thirty Seconds To Mars már számos hazai fesztivál nagyszínpadát
meghódította, többek között a soproni VOLT Fesztiválét is, július 23-a
viszont igencsak kivételes nap lesz
a magyar rajongók számára. Jared
Leto és csapata ugyanis egy teljesen önálló koncerttel érkezik a Budapest Parkba.
Kevés olyan szupersztár létezik, akiről nehéz eldönteni, hogy a színészi vagy zenei pályája a sikeresebb.
Jared Leto ilyen! Amellett, hogy egy

Golden Globe- és egy Oscar-díj
tulajdonosa, számtalan MTV-díjat
tudhat magáénak. Ráadásul mindezt időben párhuzamosan érte el –
első filmszerepében 1995-ben tűnt
fel, majd három évvel később szintén zenész testvérével, Shannon Letóval megalapította a Thirty Seconds
To Mars zenekart.
Az amerikai rockerek számára az áttörést a 2005-ben megjelent második albumuk (A Beautiful Lie) hozta meg, innen pedig egyenes út

vezetett az élvonalbeli bandák közé.
Jared és Shannon Leto töretlen lelkesedéssel keresik az újat és az egyedi megoldásokat, aminek legutóbbi
lenyomata az idén áprilisban megjelent, azt art-pop és az elektronikus
stílusokkal kísérletező America című
lemez. Az anyag a Billboard-listáján
rögtön a második helyen szerepelt,
ezzel a Thirty Seconds To Mars eddigi legjobb debütálását produkálta.
A formáció jövő nyáron, július 23-án
a Budapest Parkban lép fel.

Shannon Leto és testvére, Jared Leto

Új Mörk album

Marc Anthony,
a táncoktató
A YouTube-on nem kevés
olyan videót találni mostanában, amelyben Marc Athony
salsa táncra próbálja meg
oktatni Will Smith-t. A két
sztár hosszú évek óta ápol
baráti viszonyt egymással,
és most látták elérkezettnek az időt arra, hogy egy
közös dallal is megkoronázzák a cimboraságukat. A két

Megjelent a négytagú, pszichedelikus soult játszó Mörk zenekar legújabb EP-je The Death of
Mörk címmel. Digitálisan szinte
mindenhol fellelhető, fizikai
formátumban pedig november folyamán érkezik. A limitált
számú, kézzel készült bakelitet a
zenekar maga tervezi és festi, és
a koncerteken lehet majd hozzájutni a ritkasághoz.
Az NKA támogatásával
megvalósult új EP dalai közül a Doubtot már ismerheti a közönség, hiszen nemrég
egy szürreális, ám rendkívül

gigász ráadásul bevonta a
buliba a Puerto Rico-i trap
nagyágyút, Bad Bunny-t, aki
legutóbb Enrique Iglesias
oldalán feszített az El Bano
című nótában. Így tehát trióban készítették el az Está Rico
című szerzeményt a nagyjából 150 milliónyi követőjük
nagy örömére. A dal –
mondani sem kell
– hatalmas siker!

szórakoztató videoklippel
mutatta be a csapat Tenki Réka és Keresztes Tamás
főszereplésével.
A Mörkre eddig kevésbé volt
jellemző a melankólia, most
azonban ebben a hangulatban
merültek el: központi témaként
jelenik meg az elmúlás, a halál,
és az összeomlás, ami egyúttal a
változás előszele is, amit a megújulás, az újjászületés követ.
Zeneileg továbbra is a sokszínűség jellemző az új albumra, emellett mégis feszes egységet alkotnak a dalok.

Kiesett az X-Faktorból
a kópházi What’sUpCi
Bár nagyon közel állt ahhoz, hogy szerepelhessen az élő
showban, végül nem sikerült továbbjutni a What’sUpCi-nek az X-Faktorban. A kópházi formáció szépen teljesített az ország egyik legnépszerűbb televíziós tehetségkutató műsorában. Most a mentorház jelentette a
végállomást a bandának, de valószínűleg így sem bánták meg a fiatalok az X-faktoros kalandot, hiszen sokan megismerhették a zenéjüket.
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