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Hiába zúdítanak 
a művészekre 
számos tehetség-
kutató versenyt és 
ebből kikerülő sztárjelöl-
tek tucatját a kereskedelmi 
televíziók, a soproni főiskola egy-

kori hallgatójának pályája ren-
dületlenül ível felfelé.

Folyamatosan növekszik az újrahasznosításra begyűjtött hulladék mennyisége

Bormarketing
konferenciaNegyed órán át 

élt a remény

A szurkolók hiába reménykedtek, a török 
Fenerbahce vendégként biztos győzelmet aratott 
az Euroligában a Sopron ellen. Pedig jól kezdett 
a hazai csapat, hét pontra is elhúztak a 2. negyed 
elején, de hamar kiderült, jobb volt a Fener. 

Folytatódik 
a városépítés

A béke szigete?

„

„

A »minipulóver« csupán csípőig ér – de végre 
egy olyan ruhadarab, amit kifejezetten ala-
csonyaknak találtak ki! A magas lányok sem 

maradnak divatos darabok nélkül: nekik ott vannak 
például az emblémás, mintás pulóverek. 
(Légy trendi)

Egy hideg januári napon születtem meg. 
Érkezésem nem tette boldoggá szüleimet, 
akiknek a napjait veszekedések töltötték ki. 

Igazi fagyos valóság várt. Apám azonnal elhagyott 
minket, ahogy megszülettem. Lány vagyok – még 
a hajam is szőke –, ő pedig fekete hajú volt, így csak 
a nővérem volt az egyetlen és a szép. (Gyötrelem)
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Interjú a polgármesterrel

A januári „tavaszban” 
mintha a természet is egy 

kissé összezavarodott volna. 
A soproni kertekben január köze-
pére kibújtak a hagymások: a 
krókuszok, a nárciszok és tuli-

pánok. Védettebb helyeken pedig már 
kivirágzott a hóvirág, a kankalin, a téli 
jázmin. A fűzfa, a mogyoró és a nyír is 
füzéreket bontott. Két–három héttel 

előbbre van a növényvilág a megszokottnál.

Nyíltak a kora 
tavaszi virágok
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2012 a jubileumok 
jegyében telik a 120 
éves Sopron és Vidéke 
Ipartestületben. Az 
év rögtön centená-
riummal kezdődik: 
január 28-án rendezik 
meg a 100. iparosbált 
a Pannónia Med 
Hotelban.

– Az első vagyok, aki a bálok 
végén jelentkezem a követke-
zőre – mondja Horváth István 
nyugalmazott szaktanár –, az 
idei már a negyedik lesz. Ez az a 
bál, ahol a mester, a tanár végre 
találkozhat a tanítvány meste-
rével, az iparossal. A hangulat 
remek, és nem utolsó sorban 

eddig minden évben nyertem 
a tombolán! Idén beléptem a 
75. életévembe, ezt is meg sze-
retném ünnepelni.

Pintér József nagylózsi autó-
szerelő-mester évek óta a csa-
ládjával érkezik: – Kötetlen, jó 
hangulatú bál, ki nem hagynánk 
egyetlen évben sem. Jövünk csa-
ládostól, hozzuk a gyerekeket is. 
Vidékiként sokat számít, hogy 
a közelben sehol nem találunk 
ilyen színvonalú bált, amelyet 
bátran ajánlok mindenkinek.

Csonka Zoltán üvegmű-
ves fiatal kora ellenére 15 éve 
rendszeres résztvevője a ren-
dezvénynek: – Előbb csak a 
szüleimmel jöttem, ma már a 
saját családommal, és hozzuk 
cégünk üzletfeleit is. Reméljük, 
gyerekeink is követni fogják a 

hagyományt. Jó alkalom a kikap-
csolódásra, a találkozásokra, 
melyeket a hétköznapokba nem 
tudunk besűríteni. 

– Jó pár éve végre találtam egy 
olyan bált, ahol az elegancia és a 
jó hangulat nem megy egymás 
rovására – vallja Steinbach 
Ákos cserépkályhásmester. 
– Itt együtt tudnak 
mulatni a különböző 
generációk, a közös 
érdeklődés, a munka, 
az iparostudat 
összefog min-
denkit.

A 100. iparos-
b á l  b ev é t e l é -
vel a „Sopron és 
Vidéke Ipartestület az 
Iparosokért” Alapítványt 
támogatják.

lkalom a kikap-
alálkozásokra,
znapokba nem
ni.

gre találtam egy
z elegancia és a
megy egymás 
a Steinbach 

hásmester. 
tudnak 
nböző 
özös

nka,
at

-
és
let az

apítványt

120 éves a Sopron és Vidéke Ipartestület

Századik iparosbál
RÖVIDEN

Gazdasági 
évnyitó

A Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara, vala-
mint a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Közgaz-
daságtudományi Kara 
S o p r o n i  g a z d a s á g i 
év nyitó címmel előadás-
sorozatot szervez január 
25-én az egyetem köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i 
karán (Erzsébet u. 9.), 
melyen „Merre tovább, 
magyar gazdaság?” cím-
mel dr. Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke tart 
előadást 16 órától.

Educatio-
kiállítás

Az ország valameny-
nyi egyeteme és főisko-
lája, köztük a Nyugat-
magyarországi Egyetem 
is részt vesz a január 
20–21-i Educatio-ki ál -
lításon a Papp László 
Budapest Sportarénában. 
A felvételizők informáci-
ókat szerezhetnek felső-
oktatási intézményekről, 
és tájékoztatást kaphat-
nak a felvételi menetéről. 
A program ismertetője 
szerint a hazai felsőokta-
tási intézmények mellett 
számos külföldi egyetem 
és főiskola, nyelvisko-
lák, digitálistaneszköz-
gyártók, oktatási kuta-
tóintézetek és tan-
könyvkiadók is várják az 
érdeklődőket.  (mti)

A hétvégén a borásztársadalmat fogadja 
Sopron: január 19–20-án rendezik meg –
tizenkettedik alkalommal – a Magyarországi 
Bormarketing Konferenciát. 

A szakmai találkozón hagyo-
mányosan a borágazatot érintő 
gazdasági jellegű témákról lesz 
szó. A rendezvény célja, hogy a 
résztvevők belülről szemléljék 
a borágazat helyzetét, problé-
máikra megoldásokat találja-
nak. Idén is egy-egy ismert és 
elismert külföldi szaktekintély 
„kívülről szemlélve” mutatja be 
hazánk borágazatát.

Fontos szerepet szánnak a 
közösségi bormarketing mel-
lett a termékleírások kapcsán 
kialakuló változások bemu-
tatásának, a szakmaközi szer-
vezet alakulásának is. A jövőt 
érintően kiemelkedő kérdés 
a 2014–2020. közötti EU-s 
támogatások tervezett rend-
szere a szőlő- és borágazatban. 
Emellett részletes betekintést 

nyernek a résztvevők a nem-
zetközi bormarketing világába, 
idén a rendezvényen Portugália 
és Németország lesz a közép-
pontban. A Magyar Sommelier 
Szövetség tolmácsolásában a 
nemzetközi és hazai gasztro-
nómia trendeket és lehetősé-
geket is bemutatják. Szó lesz 
a fogyasztói magatartásról, az 
értékesítési csatornák változá-
sairól és a kommunikáció leg-
újabb lehetőségeiről is. 

Január elsejétől az agrárium kivételével min-
den vállalkozónak és társas vállalkozásnak 
regisztráltatni kell magát a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamaránál.

Ezen kívül a vállalkozóknak 
és vállalkozásoknak évi 5000 
forint kamarai hozzájárulást 
kell fizetniük, a törvény által 
előírt 60 napon belül. Az újon-
nan alakuló vállalkozásoknak 
a megalakulásukat követő 5 
napon belül kell regisztrálniuk.

–  A kötelező kamarai 

regisztráció alkalmat ad arra, 
hogy minden vállalkozásról 
tudjuk, milyen területen foly-
tatja a tevékenységet – mondta 
Horváth Vilmos, a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. – Így kiszűrhetjük a 
fantomcégeket és a kontáro-
kat, és folytathatjuk a harcot a 

feketegazdaság ellen. Emellett 
kereskedelemfejlesztési, piac-
építési akciókat szervezhetünk 
az egyes célcsoportoknak, és 
arra is megoldást találhatunk, 
hogyan tudjuk csökkenteni a 
körbetartozás okozta károkat. 

Azoknak a soproni székhe-
lyű vállalkozások, akik tagjai a 
szervezetnek, regisztrációjukat 
a kamara intézi, a regisztrációs 
díjat jóváírják a tagdíjból. A nem 
tag vállalkozásoknak a nyilván-
tartásba vételre elektronikus 
úton vagy papír alapú adatlap 

kitöltésével lesz lehetőségük. Az 
adatlapokhoz minden informá-
ció és dokumentum megtalál-
ható a www.sopronikamara.hu 
honlapon. Az on-line regisztrá-
cióra előreláthatólag a hónap 
végétől lesz lehetőség, a felület 
szintén elérhető lesz a honla-
pon. A jogszabály értelmében 
a kamara a regisztrált vállalko-
zásoknak a törvény által meg-
határozott térítésmentes alap-
szolgáltatásokat nyújtja, pénz-
ügyi, adózási, pályázati és üzleti 
tanácsadást.

Bormarketing 
konferencia

Kötelező kamarai regisztráció

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

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

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

JELENTKEZZ!
január 31-ig

KONTÁROK ELLEN
Horváth Vilmos szerint a 
regisztráció lehetőség a 
fantomcégek kiszűrésére

A GENERÁCIÓK 
EGYÜTT MULATNAK

A centenáriumi 
iparosbálon előre garan-

tálható a jó hangulat

További információk

www. bormarketingkonferencia.hu
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2012: Takarékosság, befektetések támogatása, munkahelybővítés 

– Polgármester úr, mindany-
nyian tudjuk, hogy nehéz év 
áll mögöttünk, mégis fejlődik 
a város. 

– Sopronban tovább folyik az 
a munka, amelyet a polgárok 
2006 óta láthatnak. A fejlődés, 
amely akkor elkezdődött, mára 
testet öltött, és lépten-nyomon 
láthatjuk, hogy jó úton haladunk. 
A tények önmagukért beszélnek. 
Elkészült a középszintű szakkép-
zést támogató térségi szakképző 
központ, amely korszerű, 21. szá-
zadi szakképzést tesz lehetővé. A 
város lakóinak kedvenc találkozó-
helye lett a Petőfi tér, és megújult 

a Páneurópai Emlékpark, amelyre 
nyugodtan mondhatjuk, hogy 
európai emlékpark lett, és immá-
ron rendezettségében is méltó 
ahhoz a történelmi esemény-
hez, ami ott történt. Az intézmé-
nyekben is komoly fejlesztés volt. 
Befejeződött a Zöld Ág Bölcsőde 
második üteme, épül a Kőműves 
közi új bölcsőde, folyik a Trefort 
Téri Óvoda, a Petőfi-iskola kor-
szerűsítése. A fejlesztéseknek 
köszönhetően korszerűbbé, még 
fejlettebbé válik városunkban az 
orvosi ellátás. Az uniós előíráso-
kat követve a Sopron és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Projekt 

is a megvalósítás stádiumába 
lépett. A kurucdombi városrész 
tovább épül és szépül, a városi 
bíróság és az ügyészség újonnan 
készülő épületeivel. A szomszé-
dos Kismartonban pedig elké-
szült az úgynevezett Brandt-ház, 
amely katasztrófavédőinknek 
biztosít felkészülési, gyakorlási 
lehetőséget.

– Sopronban örökzöld téma 
az utak állapota…

– Az elmúlt években nagy erő-
feszítéseket tettünk az úthálózat 
korszerűsítéséért, a biztonságos 
közlekedés feltételeinek megte-
remtéséért. Tavaly elkészült a 
Lackner Kristóf utca Bécs felé 
eső szakasza, a Mikoviny út tel-
jes hosszában, a Vándor Sándor 

út kerékpárúttal és járdával, vala-
mint az erdei sétaút a parkerdő-
ben. Jól halad és az idén befejező-
dik a Kőszegi úti aluljáró építése, 
a szükséges úthálózattal és köz-
lekedési csomóponttal.

– Összességében meny-
nyi fejlesztési forrás állt 
rendelkezésre? 

– Mintegy 22 milliárd forint-
nyi uniós forrást sikerült a 
város fejlődéséhez megsze-
rezni. Mindenki tudja, hogy ez 
a lehetőség 2013-ban lezárul, és 
később ezeket a kieső forrásokat 
már nem lehet pótolni. Ezért a 
legfontosabb feladat ezeknek a 
pályázatoknak a lehető legjobb 
színvonalon történő megva-
lósítása, annál is inkább, mert 

Sopront régióközponttá szeret-
nénk fejleszteni.

– Mielőtt rátérnénk az idei év 
legfontosabb feladataira, ejt-
sünk néhány szót a város kul-
turális, művészeti, közösségi 
életéről is. 

– Sopronban az elmúlt évben 
is színvonalas volt a kulturá-
lis élet. Az év a Liszt-évforduló 
jegyében telt, koncertekkel, 
különböző évfordulós esemé-
nyekkel és természetesen az 
ünnepi hetekkel. A Borostyánkő-
projekt idevarázsolta a 2000 
évvel ezelőtti történelmi kort, 
amelyre büszke városunk, épp-
úgy, mint a VOLT-fesztiválra. 
Városunkban rendezték meg 
a Budapesti Vonósok a Haydn-
fesztivált. Emlékeztünk Házi 
Jenő főlevéltárosra, Mindszenthy 
Józsefre, a holokauszt áldozata-
ira és természetesen az 1921-
es népszavazás 90. jubileumi 
évfordulójára, amikor is a kor-
mány itt tartotta ülését. Szobrot 
állítottunk Flandorffer Ignácnak 
és Sütő Andrásnak. 

– Már az idei évben járunk, 
miket tart Ön 2012 legfonto-
sabb feladatainak?

– Leegyszerűsítve három fon-
tos területen vannak feladataink: 

a megkezdett fejlesztések folyta-
tása és befejezése, a város fenn-
tartása takarékos gazdálkodás-
sal és a pénzügyi egyensúly 
biztosítása, a város gazdaságá-
nak támogatása, lehetőségek-
hez mérten munkahelybővítés, 
befektetések elősegítése. Nézzük 
meg részletesebben a feladata-
inkat. Ez a város 50 éven keresz-
tül elzárt város volt. Bezártsága 
miatt nem tudott fejlődni úgy, 
mint Magyarország többi része. 
Hosszú évek teltek el a rendszer-
váltást követően, míg elérhetővé 
váltak az európai közösségi for-
rások, melyek célja a különböző 
fejlettségű térségek kiegyen-
lítése. Ahhoz, hogy térségünk 
fejlődése biztosítva legyen, 
maximálisan ki kell használni 
a közösségi forrásokat. A város 
üzemeltetése, fenntartása, taka-
rékos költségvetési gazdálkodást 
feltételez. A harmadik és legfon-
tosabb a város gazdasági poten-
ciáljának növelése. Ma nem lehet 
más cél a város fejlődését ille-
tően, mint az, hogy új befekte-
téseket csábítsunk Sopronba és 
környékére. Olyan plusz munka-
helyekre van szükség, amelyek 
biztosítani tudják Sopron fenn-
tartható fejlődését.

Január 9-től már az új, akadály-
mentesített Új utca 3. szám 
alatt tartja az ügyfélfogadást a 
polgármesteri hivatal szociális 
csoportja. A jegyzői hatáskörbe 
tartozó gyámhatóság ügyinté-
zői és a hivatásos gondnokok 
pedig az Új utca 12-ben fogad-
ják az ügyfeleket. Dr. Dobos 
József jegyző a Soproni Téma 
érdeklődésére elmondta, a kép-
viselők még az októberi köz-
gyűlésen döntöttek arról, hogy 
megszüntetik az Intézmények 
Gazdasági Szolgálatát (IGSZ), 
feladatait pedig a polgármes-
teri hivatalon belül látják el. 
A döntés következményeként 
húsz dolgozó elhelyezésére, 

valamint munkakörülmé-
nyeik kialakítására van szük-
ség. Emiatt került a teljes szo-
ciális csoport az Új utca 12-be, 
a humánszolgáltatási osztály 
szakmafelügyeleti és alapellá-
tási csoportja pedig átkerült a 
városházára. Mint megtudtuk, 
az átszervezésnek köszönhető, 
hogy megvalósult az a korábbi 
elképzelés, hogy a szociális 
csoport, a hivatásos gondno-
kok és a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó gyámhatóság munkatársai 
– tehát nem a városi gyámhi-
vatallal – az ügyfeleiket jobb 
feltételek mellett, akadály-
mentesített helyiségben tud-
ják fogadni.

Minden eddigi rekordot meg-
döntött a résztvevők száma 
a januári GYSEV-es véradá-
son. A Magyar Vöröskereszt 
tájékoztatása szerint 97-en 
adhattak vért a szűrések 
után. Ez a vasúttársaságnál 
szervezett véradások közül 
a legmagasabb létszám – 
tudatta Gráczol Hajnalka, a 
Magyar Vöröskereszt Sopron 
Területi Szervezetének veze-
tője. A statisztika szerint egy 
véradó vérét három esetben 
tudják felhasználni. A mos-
tani 97-es létszám tehát azt 
jelenti, hogy ezzel várhatóan 
mintegy 300 emberen segí-
tenek a vasúttársaság mun-
katársai.

Akadálymentesített 

ügyfélfogadás
Véradó-
rekord 

  Az adó alapja az építmény négyzetméterben számí-
tott hasznos alapterülete. A magánszemélyek tulaj-
donában álló lakások, üdülők és gazdasági épületek 
után megszűnt az építményadó fizetési kötelezettség, 
helyette 2012. január 1-jétől a magánszemélyek kom-
munális adója került bevezetésre. 

  A garázsok és gépjárműtárolók után fizetendő épít-
ményadó mértéke változatlanul 400 Ft/m2/év maradt. 
A nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az 
adó évi mértéke egységesen 900 Ft/m2/év.

  Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy 
2012. január 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 13. d) pontját – a szociális, egészségügyi és 
gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmé-
nyek céljára szolgáló helyiség adómentességét – a tör-
vény hatályon kívül helyezte.

  Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szer-
vezet, vállalkozás.

  Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet vagy 
vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, 
illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító 
célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabi-
litációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi 
gyógyszertár, fiókgyógyszertár.

  Nevelési-oktatási intézmény: a közoktatás nevelő és oktató 
intézményei; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai neve-
lési-oktatási intézmény; a közoktatás pedagógiai szakszolgá-
latainak intézményei; a központi műhely, többcélú intézmény, 
valamint a szakképzés intézményei (pl. nyelviskola, tánciskola, 
autósiskola, informatikai képzés stb.).

  A magánszemély, illetve gazdasági társaság tulajdo-
nában lévő és fenti célt szolgáló épületek, helyiségek 
2012. január 1-jétől adókötelessé váltak.

  Az építmény tulajdonosának bevallási kötelezettségét 15 
napon belül teljesítenie kell.

  A bevallási nyomtatványok és a kitöltési útmutató a www.
sopron.hu honlapjáról letölthető (e-ügyintézés, letölthető 
nyomtatványok, Közgazdasági Osztály) vagy személyesen át-
vehető a Polgármesteri Hivatal önkormányzati adócsoport-
jánál, illetve telefonon és e-mail-en is igényelhető. A bevallási 
nyomtatvány postai úton, illetve személyesen nyújtható be 
önkormányzati adóhatóságunkhoz. 

  Felhívjuk adózóink szíves figyelmét arra is, hogy az építmény-
adóban bekövetkezett változásokat 15 napon belül kell a 
megfelelő nyomtatványon bevallani. Az adózóknak nem 
kell bevallást teljesíteni azokról az ingatlanokról, amelyekben 
a már bevallott adatokban 2011. évben változás nem történt. 

Sopron, 2012. január

Dr. Dobos József s.k. 
jegyző

építményadó-bevallás 
benyújtására

Tisztelt Adózó! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. 
december 22-i ülésén módosította az ingatlanokat terhelő építményadó ren-
deletét. A megváltozott szabályok 2012. január 1-jétől érvényesek.  Szeretnénk 
felhívni a figyelmet a legfontosabb változásokra, és tájékoztatást adni az ebből 
fakadó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan.

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és 
Postai Szakközépiskola 
Sopron, Teleki Pál u. 26. Tel.: 99/510-092 E-mail: fay@sopron.hu
www.faysopron.hu

HELYSZÍN: Fáy András-szakközépiskola

IDÔPONT: 2012. január 25. (szerda), 9-13 óráig
RÉSZVÉTELI DÍJ: 6000 Ft/fô
A mérlegképes könyvelôk 2012. évi kötelezô tovább-
képzését iskolánkba teljesítôk 50%-os kedvezményt 
kapnak a részvételi díjból.

Elô
ad

óin
k: • Orbánné Németh Magdolna  

könyvvizsgáló, nemzetközi adószakértô

• Dr. Orbán Adrienn  
ügyvéd, adójogi szakjogász

FÁY SZAKMAI KONFERENCIA

Adóváltozások 2012 
Kik lehetnek a nyertesek és a vesztesek?

Folytatódik 
a városépítés
Horváth Ferenc

A megkezdett fejlesztések folytatása és befeje-
zése, a város fenntartása takarékos gazdálko-
dással és a pénzügyi egyensúly biztosítása, a 
gazdaság támogatása, a lehetőségeinkhez mér-
ten a munkahelybővítés és a befektetések elő-
segítése az idei esztendő legfontosabb feladata 
– mondta dr. Fodor Tamás polgármester, akit 
arra kértünk, pillantsunk vissza az elmúlt évre, 
és foglalja össze az előttünk álló feladatokat.

Dr. Fodor Tamás: „A fejlődés, mely 2006-ban elkezdődött, mára 
testet öltött, és láthatjuk, hogy jó úton haladunk” FOTÓ: PLUZSIK
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RÖVIDEN
Várjuk
a híreket!

Sopron valamennyi álta-
lános és középiskolájából 
várjuk az élménybeszá-
molókat, programaján-
lókat a helyisulik@gmail.
com e-mail címre, hogy 
az egész város értesülhes-
sen az iskolák rendezvé-
nyeiről! Lehetőséget 
biztosítunk továbbá ifjú 
tehetségek bemutat-
kozására is. Ha az Önök 
intézményében nem 
mindennapi tehetséggel 
megáldott tanulók élik 
mindennapjaikat, vagy 
diákjuk kiemelkedő ver-
senyeredményt ért el, kér-
jük, értesítsenek minket 
a fenti címen. Köszönjük!

Zeneimádók 
figyelmébe 

Jay Sean feat Nicki 
Minaj: 2012

A brit énekes és dal-
szerző, valamint Nicki, 
az amerikai dalszerző 
és rapper igazi pörgős, 
bulizós dallal köszöntik 
az évet. Jay 2009-ben 
megjelent Down és Do 
You Remember című 
dalaival ért el hatalmas 
sikereket az Angliában, 
Európában és az Egyesült 
Államokban. Nicki 2010-
ben megjelent Pink Friday 
című albumával indította 
karrierjét. 

Robbie Nova: Rodeo
Robbi, a New York-i szár-
mazású énekes az RNB 
stílus képviselője, aki 
szerint a szerelem olyan, 
mint a rodeó. Szerinted?

Zorán: Kóló

Kézen fogva, összeka-
paszkodva, táncban, 
zenében kifejezett közös 
öröm. És ezen a CD-n: egy 
dal a tízből. Igaz, a dalok 
nem mind vidámak, de 
számomra mindegyik-
ben ott van az együtt 
muzsikálás, a közös gon-
dolkodás élménye – vallja 
Sztevanovity Zorán leg-
újabb albumáról.
Universal Music – Zebra

A hét mottója:

„Az élet attól izgal-
mas, ha új dolgokat 

teremtünk.” 

(Andrew Matthews: 
Élj vidáman)

Teremtsetek újat Ti, Sopron fiataljai is! A régi-új lap vadonatúj rovata lehetőséget biztosít számotokra is! Itt hétről hétre megtaláljátok a legfrissebb programajánlókat, ötleteket.
Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Lé
gy

 t
re

n
d

i!
 

Tél van és hideg. De mit számít ez, amikor a divat-
ról van szó? Nem kell feltétlenül slamposan kinéz-
nünk ahhoz, hogy ne fázzunk meg. Legnagyobb 
szerencsénkre pedig idén a pulóver egyenesen 
a téli szezon kedvence. Lássuk, miből válogat-
hatunk:
A „minipulóver” csupán csípőig ér – de végre egy 
olyan ruhadarab, amit kifejezetten alacsonyak-
nak találtak ki! A magas lányok sem maradnak 
divatos darabok nélkül: nekik ott vannak például 
az emblémás, mintás pulóverek. Egyre trendibbek 
a kötött ruhák – ebben aztán igazán nőies lehetsz 
a téli hónapokban is. Akik pedig fázósak, nyugod-
tan vegyenek fel sípulóvert – de csak óvatosan, 
mert ebben könnyen „mackókká’” válhatnak. Mi 
a helyzet a fiúkkal? A divat diktátorai mostanság 
inkább a fekete, fehér, szürke, kék árnyalatú, 
minta nélküli kötött darabokat részesítik előny-
ben. Viszont soha ne felejtsétek el, hogy a vidám 
színek a hangulatra is jó hatással vannak!
Nemsokára közeleg a farsang. Mit is vegyünk 
fel egy bálra vagy farsangi rendezvényre, ha azt 
szeretnénk, hogy mindenki minket csodáljon? 
Megtudhatjátok a jövő heti számból.

A VasVilla két lelkes 
pedagógusa, Rákosi 
Éva (a H2O zenekar 
gitárosa és énekese), 
valamint Szabó Dezső 
(a Corvinus zenekar 
billentyűse) teljesen 
új, modern megkö-
zelítésben mutatja 
meg tanulóiknak a 
muzsika szépségeit. 
Az énekórákon a tanulók a köte-
lező tananyagon túl megismer-
kednek a legmodernebb irány-
zatokkal. Az érdeklődő diákok 
részt vehetnek gitárszakkörön, 
valamint tagjai lehetnek az 
iskola folyamatosan megújuló 
zenekarának is. A csapat több 
alkalommal lépett már fel isko-
lai és városi rendezvényeken, és 
több éve részt vesznek Kisfaludy 
Napok rendezvénysorozaton is. 
Lelkesedésüknek és az alapos 
felkészülésnek köszönhetően 
általában első helyezést érnek 
el. Többször hívták már őket a 

program részeként megrende-
zésre kerülő gálára is, ahol szin-
tén nagy sikert értek el, külö-
nösen egy Queen-dal, vala-
mint Az operaház fantomjának 
feldolgozásával.

A zenekar szeretné megmé-
rettetni magát a Pro Kultúra 
szervezésében megrende-
zésre kerülő Add elő Magad! 
Tehetségek fesztiválján, vala-
mint egy németországi négy-
napos zenei fesztiválon is.

A lelkes csapat tagjai: 
Acsádi Vivien, Kustor Natasa, 
Nagy Petra, Papp Fanni, Tóth 

Boglárka, Halász Rebeka, Makida 
Éva, Szeremlei Lívia, Visi Ildikó, 
Funtek Dániel, Forstner Jenő 
(9. osztályos tanulók), Horváth 
Dániel, Horváth Márton és 
Katona Dániel (10. évfolyam), 
Horváth Máté, Pohl Dávid, 
Puskás Sándor, Zach Gergely (11. 
osztályos tanulók), Botka Balázs 
(12. évfolyam), Visi Viktória, 
Horváth István (13. évfolyamos 
tanulók). Orbán Dorottya, Tóth 
Zita, Hasza Attila (9. osztályok), 
Czanik Gergely (11. évfolyam) 
és Lőrincz Tamás (12. évfolyam) 
pedig gitároznak.

Kuntz Zoltán

Kettős sikert arat-
tak az V. Országos 
Zeneiskolai 
Ferenczy György 
Zongoraversenyen 
fiatal soproni zongo-
ristáink. A megmé-
rettetésen Bábinszki 
Gergely és Bóna 
Márton saját korcso-
portjában első helye-
zést ért el, sőt egy-
egy különdíjat is 
elhoztak Ferencz Éva 
tanítványai. 

– Számos tehetséges diák érke-
zett az ország minden részé-
ből a fővárosi versenyre – 
mondta Ferencz Éva tanárnő. 
– Egy Chopin-művet, vala-
mint egy szabadon választott 
szerzeményt kellett előad-
niuk a versenyzőknek. Gergő 

és Marci kivívták a zsűri elis-
merését. Mindketten külön-
díjat is kaptak. Eredményeik 
ismét meggyőztek arról, hogy 
a sokévi kitartó gyakorlásnak és 

munkának előbb-utóbb meg-
érik a gyümölcse. 

Bábinszki Gergely hétéves 
kora óta jár a soproni zeneisko-
lába, Ferencz Éva tanárnő óráira, 

aki beavatta a zene világába, és 
akitől az alapokat elsajátította. 
Ugyanakkor a zeneiskolának 
köszönheti, hogy támogatta 
rendszeres fellépéseit a Győri 

Ifjú Muzsikusok rendezvényein, 
illetve a szombathelyi regioná-
lis zongoraversenyeken. Három 
évvel ezelőtt pedig a bécsi nem-
zetközi zongoraversenyen ért 
el negyedik helyezést.– Az idén 
több versenyen is szeretnék 
elindulni, közben készülök a 
bécsi zeneakadémiára történő 
felvételimre – fűzte hozzá a fia-
tal zongorista.

– A kétévente megrende-
zésre kerülő országos versenyen 
2009-ben már sikerült győz-
nöm saját korcsoportomban. 
Boldog vagyok, hogy most meg-
duplázhattam korábbi eredmé-
nyemet – vette át a szót Bóna 
Márton. – Sokat gyakoroltam, 
otthon is rendszeresen játszom, 
mert a zongora a szenvedélyem. 
Nyáron mindketten részt vet-
tünk Belák Erzsébet Bonyhádon 
tartott zongorakurzusán, ahol 
diáktársainktól is sok tapaszta-
latot szereztünk és jól éreztük 
magunkat. A Líceum tizenegye-
dikes tanulója vagyok, úgy gon-
dolom, még van időm a tovább-
tanulásom megtervezésére.

A VasVilla zenekara

Bábinszki Gergely és Bóna Márton országos versenyt nyertek 

Különdíjas zongoristák

Elmúlt már karácsony, a szeretet ünnepe. De bízom benne, 
hogy az emléke még mindenki szívében ott lapul. Ahogy ott 
bújik meg az az érzés is, hogy másokkal jót tenni a legnagyobb 
öröm. Ezt élhették át a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola diákjai, szülői és dolgozói, amikor december 
közepén az Aranymasni jótékonysági akció keretében szá-
mos adományt gyűjtöttek össze és juttattak el Marcaltőre a 
rászoruló gyermekeknek. A jótékonyság a karácsonyi ünnep-
kör elmúltával sem ér véget, az iskola dolgozói újabb gyűjtést 
szerveznek. Hiszen adni, másokon segíteni az év bármely sza-
kában fantasztikus dolog.
Másfajta készülődés is kezdetét veszi az elkövetkezendő idő-
szakban, hiszen elindul a nagycsoportos óvodások részére a 
beiskolázási időszak. A Hunyadiban január 25-től kezdődően 
minden szerdán 16.00 órától várják a leendő iskolásokat és 
szüleiket.

Mert adni mindig jó…

KETTŐS SIKER
Gergő és Marci évek óta begyűjtik az országos 

zongoraversenyek első helyezéseit
FOTÓ: KUNTZ ZOLTÁN

Irodalmi 
pályázat
Szeretsz verset, mesét, mondát, 
elbeszélést, riportot vagy esszét 
írni? Szeretnéd megmérettetni 
magad egy igazi irodalmi pályá-
zaton? A Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. idén is várja 
10–14 éves soproni és Sopron 
környéki tanulók írásait Így írok 
én… című pályázatára. Az alko-
tásokat A/4-es oldalon, a tanuló 
nevének, címének, telefonszá-
mának, e-mail címének, isko-
lájának és osztályának feltün-
tetésével február 17-ig (péntek) 
lehet leadni a Liszt-központban 
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Az 
eredményhirdetés és a díjki-
osztás március 21-én, szerdán 
lesz. További információ kér-
hető: Martos Virág, 99/517–514,
mv@prokultura.hu.

ELSŐ DÍJASOK
A csapat több alkalommal lépett már fel 

iskolai és városi rendezvényeken
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Madarász Réka 

Ha valakinek a karácsonyi dömping után még 
van kedve üzleteket látogatni, lépten-nyo-
mon szembesülnie kell azzal a bosszantó tény-
nyel, hogy a „jó fogásként” megvásárolt ruha-
darabot vagy cipőt az ünnepek után az eredeti 
ár töredékéért is megkaphatná. De mit és hol 
lehet olcsóbban beszerezni, avagy mit is takar-
nak a nagy téli leárazások?

Szinte minden üzletre jellemző, 
hogy a karácsonyra, szilvesz-
terre beszerzett árukészlettől 
minél gyorsabban meg akar-
nak szabadulni, így a gyertyákra, 
mécsesekre, díszekre, kozmeti-
kai csomagokra legalább 50% 
kedvezmény vonatkozik. 

A ruházati boltok egy részé-
ben az árleszállítás november 
végén, december elején meg-
kezdődött, és január végéig, feb-
ruár közepéig tart. A 30–70%-
os árengedmény csak a téli 
kollekcióra érvényes, emellett 
már megjelent az új tavaszi 
árukészlet.

– Évente többször is tartunk 
nagyobb akciókat, és folyama-
tosan vannak kedvezményesen 

megvásárolható termékeink – 
mondja Tesch Tiborné, az egyik 
nemzetközi cipőforgalmazó cég 
soproni üzletének vezetője. – A 
téli vásárban a cipőket egyedileg 
értékeljük le, de jellemzően félár 
alá nem megyünk.

A ruházati boltokkal ellentét-
ben az élelmiszert és műszaki 
cikkeket árusító üzletekben 
igencsak érezhető az áfa- és ben-
zináremelés, valamint a forint 
gyengülése.

– Mi a leárazás helyett inkább 
a felárazással vagyunk elfog-
lalva – magyarázza Fekete 
Zoltán, egy elektromos és hír-
adástechnikai berendezése-
ket forgalmazó üzlet vezetője. 
– Karácsony előtt rengeteg 

akciónk volt, egyes termékeket 
drasztikusan olcsón meg lehe-
tett nálunk vásárolni. Ez annak 
volt köszönhető, hogy beszál-
lítóinkkal szeptemberben 280 
forintos fix euróárfolyamban 
állapodtunk meg. Erre most 
rákerült az áfa egy része, de még 
így sem olyan nagy az áremelke-
dés, mint amire számítottunk. 

Viszont ha az euróárfolyam 
nem változik, további drágulás 
várható. 

A megkérdezett üzletveze-
tők egyetértettek abban, hogy 
a karácsonyi forgalom – az előző 
évekhez viszonyítva is –kedve-
zően alakult, az eredeti terv-
ben meghatározott mértéket 
túlszárnyalták. 

Leárazás és felárazás

Megnyílt a Széchenyi Programiroda 
Sopronban

Cím: 9400 Sopron, Várkerület 49.

6 tanácsadó várja az Új Széchenyi Terv iránt érdeklődőket.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 

www.szechenyiprogramiroda.hu 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Megemlékezés
a Don-kanyaról

Aki már egyszer belenézett egy haldokló katona üvegesedő 
szemébe, kétszer is meggondolja, mielőtt háborúba kezd, 
idézte Otto von Bismarckot Tóth Imre múzeumigazgató, 
a Don-kanyari tragédia 69. évfordulóján tartott Deák téri 
megemlékezésen, ahol jelenlévők, köztük Rétfalvi Lajos, 
az utolsó túlélők egyike és a városvezetés koszorúkat és 
mécseseket helyezett el az emlékmű talapzatán. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A SOPRONI FÁY  
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY  
a személyi jövedelemadók  
1%-os felajánlásaiból a 2011. évben 
444.440 Ft támogatásban részesült.

Köszönjük!
A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány
Sopron, Teleki P. u. 26. Tel.: 99/510-092 Adósz.: 18986927-1-08

A Bánfalvi Óvoda 
(Sopron, Ady Endre u. 176.) felvételt hirdet 1 fő 

dajka részére.
Érdeklődni lehet az óvodavezetőnél az 505-413-as  

telefonszámon, munkanapokon 8–16 óráig. 
Jelentkezési határidő: 2012. január 25.

Mi tetszik
– és mi nem?
Dr. Félegyháziné Benedek Éva
gyógypedagógus

Örülök annak, hogy a Várkerületen 
megkezdődtek a felújítási munká-

latok. A 47. számú ház előtt egy ötven-
méteres szakasz már új díszburkola-
tot kapott, ami nagyon szép kivitelű. 
Várom a folytatást, mert jónak találom 
a terveket.

Nem tetszik, hogy a házak homlok-
zatán sok helyütt omlik a vakolat. A 

nagyobb szelek cserepeket, vakolatdarabkákat sodornak le az 
épületekről, de sokszor ehhez hetekig senki nem nyúl hozzá. 
Az sincs rendjén, hogy a belvárosban és környékén kevés a 
nyilvános illemhely.

Kovács Etele igazgató
A Deák tér fokozatosan szépül és 
alakul. Új éttermek, vendéglátóhe-
lyek nyílnak, ami még hangulatosabbá 
és közkedveltebbé teszi a néhány éve 
felújított teret. Szerintem a fiatalok is 
nagyon szeretik az itteni miliőt.
A gond csak az, hogy az utóbbi idő-
ben a trükkös tolvajok és a besur-
ranó betörők számára is népsze-
rűvé váltak az itt található lakások. 

Gyakoribbak a rongálások is. Szerintem, ha a rendőrség job-
ban szemmel tartaná ezt a környéket, megszűnnének ezek a 
problémák.

�
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A kultúra napja
A Soproni Kálvin Kör, a 
Soproni Luther Szövetség és 
a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének soproni cso-
portja ünnepi megemléke-
zést szervez a magyar kultúra 
napja alkalmából január 22-én, 
vasárnap 18.30-kor a Nyugat-
magyarországi  Egyetem 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
Karán (Erzsébet u. 9.). Ünnepi 
előadást tart dr. Veres András 
szombathelyi megyéspüspök. 
Közreműködik a Fidelissima 
Vegyes Kar. Vezényel: Arany 
János vezető karnagy. Az 
ünnepséget megelőzően 

szentmise lesz a Szent György-
templomban 17 órakor.

A városi ünnepséget a Deák 
téri Kölcsey-szobornál tartják 
január 23-án, hétfőn 15 óra-
kor. Ünnepi beszédet mond 
Fejér Zoltán, a 2011. évi Sopron 
Kultúrájáért díjjal kitüntetett 
festőművész. Közreműködnek 
a Deák Téri Általános Iskola 
diákjai. Az ünnepségen a város, 
a kulturális és oktatási intéz-
mények, közgyűjtemények 
képviselői Kölcsey Ferenc 
szobrának megkoszorúzásával 
tisztelegnek a Himnusz költője 
előtt. (sopron.hu)

Még kedvezményesen: A téli vásárok jellemzően január végéig, 
február közepéig tartanak FOTÓ: MADARÁSZ RÉKA

Horváth Ferenc

Túl vagyunk az évkezdet nehéz-
ségein, lassan hétköznapi kerék-
vágásba kerülnek mindennap-
jaink, de még érezzük a kará-
csonyfa illatát, a diós kalács ízét, 
emlékeinkben még ott élnek a családi összejövetelek meg-
hitt pillanatai. Gondolatban azonban már az idei esztendő 
feladatairól készítünk számvetést. Mindannyian tudjuk, 
hogy az előttünk álló hónapok sem lesznek könnyebbek. Itt 
Sopronban sem. Az együvé tartozás érzése, annak a tudata, 
hogy a város és lakói mindig felül tudtak emelkedni az éppen 
aktuális bajokon, gondokon, reményt adhat, hogy most sem 
lesz másképp. Annál is inkább, mert ebben a válság sújtotta 
világban is fejlődött Sopron. Aki nyitott szemmel jár, láthatja 
a konkrét eredményeket. Persze szó sincs arról, hogy elége-
dettek lehetnénk, hiszen akad még feladat bőven. Ön, kedves 
olvasó, ezeket a sorokat a Soproni Témában olvassa, a város új 
közösségi, ingyenes hetilapjában, amely nem jogfolytonos a 
Helyi Témával, hiszen kiadója – sokak összefogásának köszön-
hetően – a Pro Kultúra, és a tartalma is jelentősen megválto-
zik. Persze megtartjuk azokat a rovatokat, amelyeket Önökkel 
együtt a soproni szerkesztőség alakított ki. Például a Mit jelent 
soproninak lenni?, a Mi tetszik és mi nem? és a Válogatás a 
korabeli soproni sajtóból sorozatunkat, a Képrejtvényt, a Mi 
sulinkat, és természetesen újakat is indítunk. Több lehetősé-
get adunk a fiataloknak, helyet kap a soproni gasztronómia, 
megismerkedhetünk a helyi borokkal és borászokkal, a zöld 
Sopron híreivel, eseményeivel, bepillanthatunk a helyi gaz-
dasági életbe. A rendelkezésünkre álló 12 oldalon beszámo-
lunk arról, hogyan is alakul 2012-ben a mi Sopronunk élete, 
a mi életünk. Szeretnénk – az Önök segítségét is kérve – egy 
olyan színes, közösségi újságot megjelentetni, amelyben 
mindenki talál olvasnivalót magának, s amelyet örömmel 
várnak majd. Az önkormányzati költségvetési intézmények 
– óvodák, iskolák, kórház – továbbra is térítésmentesen hir-
dethetnek a lapban, a lakosság és a különböző cégek pedig 
kedvezményesen, így is segítve a vállalkozások munkáját. 

A mi Sopronunk

-
-
-
-
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Szaunába a hideg napokon!

Kritikus vélemények és sommás megállapítá-
sok hangzanak el a soproniaktól, ha a városi 
hulladékgyűjtés kerül szóba. A szelektív hulla-
dékgyűjtés döcögve hódít teret, pedig a hulla-
dékkezelés felelős és pénztárcakímélő módja 
előnyös és követendő példává lép elő.

Sopronban 1994 óta van sze-
lektív hulladékgyűjtés, és 
az STKH Sopron és Tér sége 
Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Kft. adatai sze-
rint folyamatosan növekszik az 
újrahasznosításra begyűjtött 
 hulladék mennyisége.

Hiába az évtizedes gyakorlat, 
nagyon sok a tévhit és a félreér-
tés a szelektív hulladékgyűjtés 
körül. Tegyünk rendet, először 
a fejekben!

A kukásoknak a 
legnagyobb prob-
lémát a szigetek 
helytelen igény-
bevétele okozza. 
Talán nem is sejti, 
aki a konténer 
fedele alá beha-
jítja a tízórai maradékát vagy 
a törött csempét, hogy 80–100 
ember gondos munkáját teszi 
tönkre. Ugyanis az a konténer 

már szennyezettnek minősül, 
az egész tartalma, a kommu-
nális hulladékkal együtt, megy 
a hulladéklerakóra. Az értékes, 
de már szennyezett hulladé-
kot a soproni lerakón ugyanis 
nem tudják válogatni. Marad a 
szemételhelyezés…

A Tapossa la posra! felirat 
nemcsak egy jól hangzó szlogen, 
hanem lehetőség egy takarékos, 
gondos megoldásra. Jó, jó, ha 

már a szelektív 
gyűjtőben landol 
az üdítős palack, 
de sokkal jobb, ha 
minden egy mel-
lett másik kettő-
nek is van helye 
a konténerben. 
Kevesebb for-

duló, kevesebb gázolaj, kisebb 
környezeti szennyezés.

A konténerek mellé állí-
tott papírdoboz, megtömve 

a lakásfelújítás szemetével, 
ugye, mindannyiunknak isme-
rős. Elgondolkodhatunk azon, 
vajon hogy gondolta az illető, 
akinek volt pénze a csinosításra, 

hogy majd a köz pénzéből ren-
det tesznek a környezetében. A 
hulladékgazdálkodási cég mun-
katársai elszállítják ugyan – ter-
mészetesen nem a szelektíves 

járattal –, jobb célokra is for-
dítható pénzt és energiát paza-
rolva, a nemtörődöm városlakó 
helyett helyreállítva a többség 
által elvárt rendet. 

Jó, ha tudjuk, ami nem a 
kukába kerül, azért nem kell 
hulladékdíjat fizetni. A legkö-
zelebbi szelektív sziget jó szol-
gálatot tesz, nem kell attól tar-
tani, hogy a kukások nem viszik 
el a túlrakott edényt, vagy hogy 
új kukát kell vásárolni a növekvő 
háztartási hulladék miatt. Az 
összegyűjtött szelektív hulla-
dék pedig értékes másodalap-
anyag, ami feldolgozás után 
újrahasznosításra kerül, csök-
kentve a fogyasztói társadalmak 
energiafelhasználást.

Legyen a szelektív gyűjtés egy 
igazán komfortos, környezetba-
rát megoldás! Már sokan élnek a 
társasházi szelektívgyűjtés lehe-
tőségével. Ha van hely egy kuka-
edénynek, a szomszédok meg-
egyeztek, hogy a bérelt edényt 
például a PET-palackok gyűjté-
sére használják; csak egy tele-
fon, és kezdődhet egy új korszak.

A SZELEKTÍV GYŰJTÉS 
SZABÁLYAI
1. Minden hulladékot a neki 
megfelelő gyűjtőkonténerbe 
helyezzen el!
2. Tapossa laposra a PET-
palackokat, hajtsa lapjára a 
kartondobozokat!
3. Ne használja lomtalanításra 
a gyűjtőszigetet!
4. Ép, használaton kívüli elekt-
ronikai hulladékát telefonos 
bejelentést követően elszál-
lítja az STKH.
Információ: www.stkh.hu 
telefon: 99/506–483

 „Az összegyűjtött 
szelektív  hulladék 
pedig értékes 
másodalapanyag.”

STKH A szelektív hulladékgyűjtés mindannyiunk érdeke és felelőssége FOTÓ: STKH

Városi zöld legendák – szelektív hulladékgyűjtés Sopronban

A béke szigete?

g p

Forró lazulás
Parafadugók 
újrahasznosítva

Az olvadás alkalmával 
a termőtalajba kerülő 
sós lé sok keserűséget 
okoz a környezetbará-
toknak. Az út mellett, 
akár 10 méteres sáv-
ban is komoly károk 
keletkeznek a fákban, 
cserjékben és a gyep-
ben is. 

Az idei már a második tél, 
hogy kormányrendelet alap-
ján tilos – az úttest kivételével 
– belterületeken a só használata 

csúszásmentesítésre. A rende-
let a fás szárú növények és az 
útburkolat védelme érdekében 
fogalmazódott meg.

A téli útsózás okozta elválto-
zások nem láthatók azonnal a 
növényekben, de az út melletti 
szabálytalan törzsű, kis növésű 
fák, cserjék egyértelműen 
mutatják, hol a baj. A rügybon-
táskor megmutatkozó rendelle-
nességek, a vesszőkárosodás és 
levélperzselődés mind a nedv-
keringésbe jutott só számlá-
jára írható. A növények érzé-
kenyebbé válnak a környezeti 
hatásokra, mivel problémássá 

válik a sejtek vízfelvétele, és az 
idő csak lassan javít a helyzeten.

A sózást kiválthatjuk, bizton-
ságos alternatívák egész sora 
áll rendelkezésre. Jó a zúzalék, 
a homok vagy a murva, de akár 
a faforgács is, jégre szórva csú-
szásgátló hatásúak. A zeolit és az 
útkáli környezetbarát anyagok, 
melyek a vegetáció megindulása 
után még táplálják is a növé-
nyeket. Megolvasztják a havat, 
a jeget, kiszórásuk után 5–10 
perccel. Ha derekunk és időnk 
engedi, mindenképpen vegyük 
fel a listára a hagyományos 
hólapátot és a vesszőseprűt is!

A megfázás és az influenza időszakában 
az immunrendszer erősítésének igazán 
hatékony formája a szaunázás.
Az Európában rég elfelejtett szaunázási 
szokások az 1936-os berlini olimpián 
kerültek a sportorvosok érdeklődésének 
középpontjába, amikor a finn sporto-
lók a szállásuk mellé szaunát építettek. 
A vizsgálatok eredményei igazolták, a 

80–90 fokos forróság és a hideg víz vál-
takozása edzi az ereket, lassítja az örege-
dést, és még selymes bőrt is eredményez. 
Miközben helyreáll a vízháztartás, pihen 
és felfrissül test és lélek. A szauna jóté-
kony hatásának a magyarázata, hogy a 
forró levegő által előidézett mesterséges 
láz során kitágulnak az erek, így javul a 
szervezet vérellátása. Élénkebbé válnak 

az anyagcsere-folyamatok, a lappangó 
betegségek gyorsabban a felszínre kerül-
nek és könnyebben legyőzhetőek, mert 
megerősödik az immunrendszer. Ha a sza-
unában aktív pihenésre vágyunk, hasz-
náljunk pár csepp jó minőségű illóolajat 
a lávakőre loccsantott vízbe cseppentve. 
A levendula lazít, nyugtat, míg a citrus, a 
rozmaring élénkít, aktivizál. FOTÓ: PLUZSIK

Kampányt indítottak a medi-
terrán országok a parafadugó 
újrahasznosítására. Tavaly már 
a Budavári Borfesztivál is csat-
lakozott a kezdeményezés-
hez, miért ne lehetnénk mi, 
soproniak a következők, akik 
nem hajítják a szemétbe a 
parafadugót?

A paratölgy kérgét már az 
ókortól használják az embe-
rek, úszók, mentőövek készül-
tek belőle, míg a 18. századtól 

tömegessé váló palacko-
zás elterjedése óta pedig a 
parafadugó és a minőségi ita-
lok elválaszthatatlanok. 

Évente több száz millió 
darab parafadugót húznak ki 
a palackokból, erre alapozva 
kezdte meg termelését 2009-
ben Portugáliában egy parafa 
újrahasznosító üzem. A gyárból 
kikerülő feldolgozott parafából 
burkoló és szigetelő anyagok, 
használati tárgyak készülnek.

Sótól satnya növények BIZTONSÁGOS ALTERNATÍVÁK 
A konyhasót homokkal, salak-
kal vagy fűrészporral keverve 
szórjuk ki, vagy helyette hasz-
náljunk kálium-kloridot. A 
sózásra érzékeny a vadgeszte-
nye, a gyertyán, a korai juhar, 
a tiszafa és a hársak, a madár-
birs, a kányabangita és a rózsa. 
Ellenálló a páfrányfenyő, a kis-
levelű juhar, a galagonya, a 
bálványfa, az ostorfa, a virágos 
kőris, az akác, a feketefenyő, a 
borókafélék és a nyugati tuja, 
a cserjék közül meg a cserjés 
pimpó, a hóbogyó és az erika-
félék. Amennyiben a sókártétel 
hatását tapasztaljuk, öntözzük 
be a talajt, hogy a gyökérzóná-
ból kimosódjon a káros só. 
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Pluzsik Tamás

– A ma esti evangélikus temp-
lombéli koncerttel terveim 
szerint hagyományt szeret-
nék teremteni – mondotta 
Gondolatok című, Dés Lászlóval 
és Alegre Correával adott kon-
certjét követően a soproni gyö-
kerekkel rendelkező Horváth 
Kornél Kossuth-díjas ütőhang-
szeres művész, aki a koncert 
során olyan ütőhangszereken 
is bemutatta virtuozitását, mint 
a konga és a bongó, de reper-
toárjában egyéb különleges 
hangszerek is szerepeltek, mint 
a gatodrum, a chekere, az udu.

– A hagyományteremtést 
édesapám, dr. Horváth Dénes 
emlékéhez szeretném kötni, 
aki Sopron város köztiszte-
letben álló gyógyszerésze és 
díszpolgára volt, emellett az 
evangélikus gyülekezet presbi-
tereként, felügyelőjeként is álta-
lános szeretet és megbecsülés 
övezte személyét – ad magyará-
zatot a helyszínválasztásra is a 
magyar percussion megterem-
tőjeként is emlegetett művész. 
Azt is megtudjuk tőle, hogy 
2012-ben tervei szerint Orosz 

Zoltán harmonikaművésszel is 
fellépne Sopronban, az evangé-
likus templomban.

– Szeretném, ha nemcsak a 
zenésztársaimat ismerhetné 
meg egykori pátriám zene-
szerető és -értő 
k ö z ö n s é g e , 
ha nem egyút-
tal más stíluso-
kat, más műfajo-
kat is elvihetnék 
Sop ronba. Orosz 
Zoltánnal 2008-
ban határoztuk el, hogy e külön-
leges hangszer-összeállítással 
lépünk a nagyérdemű elé. Mint 
a mostani előadás, úgy a vele 
való együttzenélés is nehezen 
sorolható bármely műfaji kate-
góriába, lényeges azonban, hogy 
ebben az esetben is igen fontos 
szerepet kap az improvizáció. 
Ahogy a közönség is láthatta, 
minden esetben fönn a szín-
padon születik meg maga a 
produkció, így nincs is két egy-
forma estünk. Talán leginkább 
egy összeszokott baráti társa-
ság beszélgetéséhez tudnám 
hasonlítani az improvizációnak 
azt a válfaját, amit mi is műve-
lünk, aminek természetesen 

megvannak a maga szigorú 
szabályai. Persze csak annyira, 
mint a kulturált társalgásnak, 
ahol mondjuk nem illik a másik 
szavába vágni, bár adott eset-
ben ez sem kizárt, de, hogy a 

fenti hasonlat-
nál maradjak, 
egymás gondo-
latainak kiegé-
szítése feltétlen 
ke l l e m e s e b b é 
teszi a beszélge-
tést – avat be a 

műfaj szakmai részleteibe az 
immáron világszerte elismert 
művész. 

Horváth Kornéltól azt is meg-
tudtuk, hogy a világ legjobb tíz 
fiatal dobosa közé sorolt Dörnyei 
Gáborral alkotta tHUNder 
Duójuk dvd-je az elmúlt év 
decemberétől Amerika legna-
gyobb ütőhangszeres kiadó-
jának digitális kínálatában is 
megjelent. Ezzel a nemzetközi 
ütősélet legnagyobbjaival, olyan 
legendás zenészekkel kerültek 
egy virtuális polcra, mint a 
Sting dobosa, Vinnie Colaiuta, 
Horacio El Negro Hernandez, a 
Santana ütőse vagy Chad Smith, 
a Red Hot Chili Peppers dobosa.

Kuntz Zoltán

Kilenc év alatt száz 
esküvő vőfélye-
ként szerzett hírne-
vet Szigethi Balázs, 
aki polgári foglalko-
zása szerint autósze-
relő. Saját maga is 
ír köszöntőket, de a 
hagyományokhoz is 
ragaszkodik.

– Egyik barátom unszolásra vál-
laltam el az első esküvő lebo-
nyolítását. Olyan hangulatosra 
sikerült az, hogy azontúl mások 

is meghívtak. Igaz, készültem 
is rengeteget, néprajzi könyve-
ket bújtam, megírtam a saját, 
egyedi forgatókönyvemet, de 
a régi hagyományokból sokat 
benne hagytam. Így a ruhám is a 
régi korokat idézi, fekete rámás 
csizmát, sötétszürke csizmanad-
rágot, fehér bő ujjú parasztin-
get, mellényt, fekete kalapot 
viselek. Elmaradhatatlan esz-
közöm a szalagokkal díszített 
vőfélybot – mondta Szigethi 
Balázs ritka hivatásáról. 

A jó vőfélynek nem csupán 
szórakoztatnia, nevettetnie kell 
a násznépet, minden esemény 
szervezéséből is ki kell vennie 
a részét. Gyakorta a zenekar, 

a fotós, a videós, a helyszín 
meg választását is rábízzák. – A 
mai esküvőkön nem igénylik 
annyira a régi lakodalmi játé-
kokat, mint amilyen a tojásgu-
rítás, a párnatánc, a kásapénz 
– folytatja a vőfélymester. – A 
lánykérőhöz és legénybúcsúz-
tatóhoz, a szülőköszöntőhöz 
azonban ragaszkodnak, akár-
csak a pohárköszöntőhöz, a 
menyasszonytánchoz. A leg-
jobb lakodalmakban az ifjú 
pár és a násznép is boldogan 
ropja a táncot akár hajnal-
hasadtáig. Nekem öröm ez a 
munka, nagyon szeretem csi-
nálni, boldog vagyok, ha máso-
kat szórakoztathatok.

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mel-
lett pedig hűséges soproni polgáraira is 
büszke lehet. Sorukból a Soproni Téma a 
héten Makkos Ágnes tanárnőt, a Liszt Ferenc 
Pedagógus Énekkar karnagyát kérdezi arról, 
neki mit jelent a soproniság érzése.
– Bár Sopronban szület-
tem, mégsem mondhatom 
magam tősgyökeres soproni-
nak, hisz édesanyám családja 
röjtökmuzsaji, míg édesapám 
Földszigetről került Sopronba. 
Sok gyermekkori emlék köt 
ehhez a piciny kis település-
hez, a Hanság titokzatos, legen-
dákkal teli világához. Alsólövéri 
g ye r m e k ko r o m  vo l t ,  a 
Mikoviny út – Winkler utca sar-
kán lévő kétemeletes házban 
laktunk. A modern vonalveze-
tésű, egykori Horn-villát Füredi 
Oszkár tervezte, a soproni köz-
nyelv pedig, talán éppen rend-
hagyó megjelenése miatt, leg-
inkább csak „amerikai házként” 
emlegette. Miután a Kossuth 
Lajos utcába költöztünk, a felső 
tagozatot már a Hunyadi után 
abban az iskolában folytat-
tam, ahol immáron évtizedek 
óta tanítok, a mai Gárdonyi-
iskolában. Milyen más iskola 
volt ez akkor, mintha Karinthy 
Frigyes Tanár úr kérem című 
opusának díszlete lett volna 
minden: a cserépkályha, a szép 

nagy politúros szemétláda, 
mindössze Kökörcsin tanár úr 
hiányzott a komor kelléktár-
ból. Helyette viszont ott volt 
Fekete Imre bácsi, a tornata-
nár, Hortobágyi Ági néni az 
éneket tanította, koncerteken 
ma is gyakran összefutunk, és 
az egykori osztályfőnök, akivel 
később kollégák is lettünk: Lujzi 
néni, azaz Bódi Ottóné. Ő diák-
ként velem kezdte, és kolléga-
ként velem fejezte be szép ívű 
tanári pályáját.

– Nagyon fontos, mondhatni 
meghatározó volt számomra 
a zeneiskola, ezen belül is 
Demeter László, aki a hegedű-
tanárom volt. Inspiráló hatással 
volt a tanítványaira; aki szigo-
rúsága ellenére kitartott mel-
lette, minden bizonnyal meg is 
tanult hegedülni. Lényegében 
neki köszönhetem, hogy ides-
tova négy évtizede tagja lehe-
tek a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekarnak, mely 
talán a világon is egyedülálló 
korú, folyamatosan működő 
amatőr együttes. Nagyon 

fontos számomra a zenekar, a 
kórus, egyáltalán maga a zene, 
e nélkül nem tudom elképzelni 
az életemet. Ha bánatom van, 
azt fél óra alatt kizongorázom 
magamból, az örömömhöz 
pedig mindig hozzátesz még 
valami pluszt. Lényegében 
Sopron és a zene egyet jelent 
nekem: ami összefog, ami 
összetart. Ahogy Máté Péter 
is énekelte: „Tető nélkül apró 
házad mondd, mit ér, és zene 
nélkül mit érek én…”.

Vőfélymester 
a hagyomány útján

Mit jelent soproninak lenni?
Aki válaszol: Makkos Ágnes

STÍLUSOK, MŰFAJOK
Horváth Kornél az evangélikus templombeli koncertekkel 
hagyományt szeretne teremteni FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

LAKODALMI SZOKÁSOK
A házasulandók többsége ragaszkodik a hagyományos 

vőfélyekhez – vallja Szigethi Balázs

„Az együttzenélésben 
is fontos szerepet 
kap az improvizáció.”

Horváth Kornél

ÉLETRAJZ A SOFÁ-ban dolgozó szülei egyetlen gyermekeként 1959-ben született Sopronban. A Fáy 
András Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd szakítva a család közgazdász tradí-
cióival a szombathelyi tanárképző főiskolán szerzett ének–matematika szakos tanári oklevelet. 
A Győr-Moson-Sopron Megyéért Emlékérem, miniszteri dicsérő oklevél tulajdonosa, 2011-ben, a 
hűség napján pedig a Sopron Kiváló Pedagógusa kitüntetést is kiérdemelte.

Makkos Ágnes: „Sopron és a 
zene egyet jelent nekem: ami 
összefog, ami összetart” 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Szereti a násznépet szórakoztatni, másoknak örömet okozni

Horváth Kornél: Legközelebb Orosz Zoltán harmonikaművésszel lép fel

A produkció a színpadon 
születik meg
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SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésére:
Sopron, Balfi utca 1–3. szám 

alatti 28 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 9.00 óra
Indulóár: 3.000.000 Ft

Sopron, Építők útja 1. IV. 52. 

szám alatti 30 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 9.30 óra
Indulóár: 2.964.000 Ft + 319.000 Ft

Sopron, Építők útja 1. fszt. 10. 

szám alatti 28 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 10.00 óra
Indulóár: 3.600.000 Ft + 319.000 Ft

Sopron, Magyar utca 3. fszt. 6. 

szám alatti 18 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 10.30 óra
(induló ár: 2.000.600 Ft

Sopron, Balfi utca 33. fszt. 2. 

szám alatti 35 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 11.00 óra
Indulóár: 3.450.000 Ft

Sopron, Magyar utca 7. fszt. 1. 

szám alatti 69 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 11.30 óra
Indulóár: 5.880.000 Ft

Sopron, Várkerület 65. szám 

alatti 825 m2-es PADLÁSTÉR
Megtekinthető: előzetes időpont-
egyeztetéssel
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 14.00 óra
Indulóár: 12.480.000 Ft

Sopron, Várkerület 67. szám 

alatti 880 m2 és 247 m2 területű 

PADLÁSTÉR
Megtekinthető: előzetes időpont-
egyeztetéssel
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 14.30 óra
Indulóár: 18.080.000 Ft

Sopron, Fövényverem utca 17. 

szám alatti LAKÓÉPÜLET ÉS 
LAKÁS
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 15.00 óra
Indulóár: 14.400.000 Ft

Sopron, Kőfaragó tér 3. I. 13. 

szám alatti 16 m2-es EGYÉB 
HELYISÉG
Megtekinthető: előre egyeztetett 
időpontban
Időpont: 2012. január 24. (kedd), 15.30 óra
Indulóár: 1.000.000 Ft

Sopron, Újhermes telep 1. fszt. 

2. szám alatti 51 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 9.00 óra
Indulóár: 1.980.000 Ft

Sopron, Rákosi utca 42. I. 2. 

szám alatti 45 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 9.30 óra
Indulóár: 4.800.000 Ft

Sopron, Rákosi utca 36. fszt. 4. 

szám alatti 38 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 10.00 óra
Indulóár: 4.136.000 Ft

Sopron, Rákosi utca 38. I. 7. 

szám alatti 38 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 10.30 óra
Indulóár: 4.700.000 Ft

Sopron, Rákosi utca 61. TT. 74. 

szám alatti bruttó 34 m2-es 

LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 11.00 óra
Indulóár: 5.070.000 Ft

Sopron, Rákosi utca 61. II. 65. 

szám alatti 35 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 11.30 óra
Indulóár: 5.850.000 Ft

Sopron–Brennbergbánya, 

Harang utca 1. fszt. 6. szám 

alatti 28 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 13.30 óra
Indulóár: 1.160.000 Ft

Sopron, Újteleki utca 43. fszt. 1. 

szám alatti 41 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 14.00 óra
Indulóár: 3.600.000 Ft

Sopron, Rákóczi utca 12. fszt. 4. 

szám alatti 41 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 26. (csüt.), 14.30 óra
Indulóár: 7.900.000 Ft

Sopron, Újteleki utca 16. I. 5. 

szám alatti 46 m2-es LAKÁS
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 9.00 óra
Indulóár: 4.940.000 Ft

Sopron, Előkapu utca 5. I. 11. 

szám alatti 97 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: előre egyeztetett 
időpontban
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 9.30 óra
Indulóár: 8.520.000 Ft

Sopron, Balfi utca 43. fszt. 1. 

szám alatti 23 m2-es  

LAKÁS
Megtekinthető: 2012. január 17. (kedd) 
10.00-10.30 óráig
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 10.00 óra
Indulóár: 1.760.000 Ft

Sopron, Széchenyi tér 19. fszt. 

2. szám alatti 44 m2-es  

LAKÁS
Megtekinthető: 2012. január 19. (csüt.), 
14.30–15.00 óráig
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 10.30 óra
Indulóár: 5.900.000 Ft

Sopron, Várkerület 65. II. 18. 

szám alatti 56 m2-es  

LAKÁS
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 11.00 óra
Indulóár: 8.635.000 Ft

Sopron, Várkerület 65. II. 19. 

szám alatti 71 m2-es  

LAKÁS
Időpont: 2012. január 31. (kedd), 11.30 óra
Indulóár: 8.579.000 Ft)

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Sopron, Fő tér 1. Városgazdálkodási Osztály.  
A részletekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén: személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,  

telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a fekete.judit@sopron-ph.hu email címen. A részletes licitkiírások a www.sopron.hu oldalal Önkormányzat menüpontja alatt olvashatóak.

Edzőváltással és győzelemmel kezdődött az év

Újra Meszlényi dirigál
LELÁTÓ

Programok
Kosárlabda
Január 21., szombat
16. óra: SMAFC–NYME – 
ZTE–Zala Volán, női ama-
tőr NB I., nyugati csoport, 
Krasznai-csarnok
18 óra: Kis-Rába menti 
Takarék SKC – Albacomp 
férfi NB I. mérkőzés, MKB 
Aréna 
Január 25., szerda
18 óra: Uniqa Euroleasing 
Sopron – Beretta Famila 
Schio (olasz) női Euroliga-
mérkőzés, MKB Aréna

Kispályás labdarúgás
Január 22., vasárnap reg-
gel 8 órától
Teremlabdarúgó-baj-
nokság az Erste Bank-
kupáért, csoportmérkő-
zések, MKB Aréna 

Terem foci
Az idei soproni terem-
labdarúgó-bajnokság az 
Erste Bank-kupáért zaj-
lik vasárnaponként az 
MKB Arénában. Most 
még a csoportmérkőzé-
seket rendezik. 48 csa-
pat nevezett, amelyeket 
12 négyes csoportba sor-
soltak a szervezők. A cso-
portok első 2 helyezettjei 
a folytatásban az Erste 
Bank-kupáért csatáznak, 
ám ahogy megszokhat-
tuk, a 3–4. helyezettek 
is folytathatják, ezen 
együttesek a Tűztorony-
kupáért játszanak. A soro-
zat – pontosabban a két 
sorozat – a tervek szerint 
március 4-én a döntőkkel, 
helyosztókkal ér véget. 

ISMÉT A PÁLYÁN

Edzőváltással és győzelemmel kezdődött az év

ISMÉT A PÁLYÁNISMÉT A PÁLYÁN

A várakozásoktól messze elmaradva, a 11. 
helyen zárta a bajnokság első szakaszát a Kis-
Rába menti Takarék Soproni KC férfi kosár-
labdacsapata. A vezetőség nagy horderejű 
döntésre szánta el magát, január 2-án a klub 
közös megegyezéssel szer-
ződést bontott Horváth 
Imre vezetőedzővel. Utóda 
egyben elődje, az együttest 
az előző négy évadban irányító 
Meszlényi Róbert lett. 

A roppant alapos felkészültségű, 
fölöttébb aprólékos és precíz szakem-
berrel, Horváth Imrével hat fordulóig nagy-
jából a várakozásnak megfelelően szerepelt 
az együttes. November 11-én 3 győzelemmel 
és 3 vereséggel állt a soproni csapat, amely 
az említett napon értékes skalpot szerzett: a 
bajnok Szolnokot fektette két vállra. Ezt köve-
tően azonban sajnos elég látványosan meg-
torpant a társaság, két élcsapattal, a Falco és 
a Körmend együttesével szemben szoros csa-
tákban hazai pályán maradt alul, idegenben 
pedig erőtlen, vérszegény játékkal csúfos vere-
ségekbe futott bele – Szegeden, Kecskeméten, 
Nyíregyházán. Az utolsó 7 meccsből mindössze 
egyet tudott megnyerni a soproni csapat, az 
újonc Jászberény otthonában, amely a meccs 
előtt veszítette el két légiósát. 

Mindent egybevetve a bajnok mellett a három 
utolsó helyezettet – ZTE, Jászberény idegen-
ben, Debrecen itthon – verte meg a Kis-Rába 
menti Takarék KSC. Ugyanakkor az előzete-
sen nagyjából vele azonos erejűeknek gondolt 

együttesekkel – Szeged, Nyíregyháza, Kaposvár – 
szemben fájó volt a hazai vereség, és egy amúgy 
remek, hosszabbításos meccsen – Pécs ellen – is 
alulmaradt. A Nyíregyházán a sérült irányító, 
az amerikai Jermaine Thomas nélkül elszenve-
dett megalázó, 98–64-es vereség után a vezető-
ség ultimátumot intézett a csapathoz, ameny-
nyiben az utolsó tavalyi meccsen, Pécsett nem 
lesz jelentős változás a csapat játékában, akkor 
annak személyi és esetleg anyagi következmé-
nyei lehetnek. Nos, Pécsett ugyan már volt tar-
tása a csapatnak, ám saját árnyékét nem tudta 
átlépni, 74–72-re kikapott. Mindezek következ-
ményeként a Kis-Rába menti Takarék SKC gár-
dája az alapszakasz első köre után 4 győzelem 
mellett 9 vereséggel a 11. helyen szerénykedett.

A vezetőség az edzőváltás mellett döntött, 
Horváth Imrét az elődje, az előző négy évad-
ban a csapatot irányító, legutóbb Magyar Kupa 
bronzéremig vezető Meszlényi Róbertet kérte 
fel a szakmai munka irányítására. 

Meszlényi úgy vezette a csapatot első mecs-
csén a sereghajtó ZTE ellen, hogy az újévre 
hazautazó, s 3-án, 4-én visszatérő légiósokkal 
mindössze két–három napot tudott együtt 
dolgozni. A régi-új edző szék-, illetve kispad-
foglalójában elmondta, szeretné támadásban 
gyorsítani, felpörgetni a csapat játékát. Ennek 
helyenként már látszottak jelei, a szurkolók 
nagy-nagy örömére a végén a fiatal Takács 
Norbert két triplájával fölényesen, 100–67-re 
verte a sereghajtó zalai együttest. 

A 2012-es év kezdete tehát jól sikerült, de a 
neheze csak most következik!
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Azok után, hogy az őszt a kassai „Jó Angyalok” 
– az Euroligában Good Angels, a szlovák baj-
nokságban Dobry Anjeli – csapatában töltötte, 
az idei év elején visszatért Sopronba Németh 
Bernadett. Ennek kapcsán beszélgettünk a ruti-
nos irányítóval, aki eddig sikert sikerre halmo-
zott Sopronban.
– Nehezen hagyta ott Kassát? 
– kérdeztük a kitűnő kosarast. 

– Azt tudni kell, hogy a szer-
ződésem csak karácsonyig szólt, 
Zuzana Zirková felépüléséig – 
mondta Németh. – Nagyon jól 
éreztem magam, kedvesek vol-
tak a társak, az edzővel is jól 
kijöttem. Viszont egyértelműen 
második számú irányító voltam 
a csapatban. Ez azt jelenti, hogy 
többnyire akkor szálltam be, 
mondjuk kétszer öt percekre, 
amikor az első irányító elfá-
radt, s addig voltam a pályán, 
amíg ő ki nem pihente magát. 
Ennél a szerepkörnél viszont 
egyértelműen többre vágyom, 

ugyanakkor nyilván elfogadom 
és megértem az edzőt, aki ért-
hető, hogy ragaszkodik ahhoz 
a játékoshoz, akivel már a har-
madik évadban dolgozik együtt. 
Korábban én is voltam ilyen szi-
tuációban kedvezményezett. 

– Milyen a szlovák bajnok-
ság a magyarhoz viszonyítva?

– Sokkal gyengébb. A rózsa-
hegyiek és a poprádiak talán a 
magyar középmezőny elején 
lennének. Egész ősszel egyet-
len szoros meccsünk volt, 
Rózsahegyen, ahol az egész 
évad talán leggyengébb játéká-
val tudtunk csak az utolsó pilla-
natban dobott triplával nyerni. 

Aztán otthon, bár egy meghatá-
rozó játékosuk hiányzott, vagy 
harminc ponttal vertük őket, a 
poprádiakat pedig oda-vissza 
ennyivel. 

– A soproni csapat, amelybe 
visszatér, igen jelentősen 
átalakult ahhoz képest, 
amelyből a nyáron távozott...

– Nekem mondja? Alig maradt 
valaki a tavalyi csapatból, Horti 
Dodi, Fűrész Dia, Czank Timi, 
meg a fiatalok. Szasával, azaz 
Gorbunovával (most már 
asszonynevén Kuraszova) 
régebben játszottam együtt 
itt Sopronban, s 
nagyon örü-
lök neki, 
hogy ő is 
itt van, 
v e l e 
nagyon 
szeretek 
egy csa-
p a t b a n 
kosarazni. 

– Sop ron ban eddig 
hibátlan, százszázalé-
kos, amikor itt játszott, 
a csapat mindig min-
dent vitt...

– Így van, a soproni 
csapattal  három–
h á r o m  b a j n o k i 
címet és Magyar 
Kupa-győzelmet 
ünnepelhettem. 
Nagyon remé-
lem, e sorozat 
most sem 
s z a k a d 
meg... 

 A papírformának megfelelően az MKB Arénában is biz-
tosan, 78–62-re nyert a női kosárlabda Euroliga egyet-
len veretlen együttese, a török Fenerbahce az Uniqa 
Euroleasing Sopron ellen. 
A szurkolók óriási tapssal fogadták az ellenfél három, 
korábban Sopronban kosarazó játékosát, a lett center 
Zane Tamane-t, az amerikai bedobót, Angel McCoughtryt 
– ők a tavalyi bajnokcsapatban szerepeltek –, valamint 
a szerb centert, Ivana Matovicsot.
Székely Norbert tanítványai remekül kezdtek, s a második 
negyed elején 26–19-re is vezettek. A török sztárcsapat 
görög edzője ekkor csinált egy kis színházat, teátrálisan 

reklamált. A bírák ugyan megadták neki a jogos techni-
kai hibát, ám ettől kezdve szinte „szembeszelet fújtak” 
a Sopronnak, minden kétes esetben a török együttes-
nek kedvező ítéleteket hozva. 
Ennek is része volt abban, hogy a folytatásban 
éppen Matovics és McCoughtry vezéreltével a Fener 
egyértelműen a soproni lányok fölé kerekedett. 
Székely Norbert együttese szerkezeti átalakuláson 
megy át, s nyilván idő kell a visszatérő Németh 
Bernadett újbóli beépítéséhez az új csapatba, de 
nem is a Fenert kell legyőzni a továbbjutáshoz 
a lányoknak. 

Január 10-én kezdte meg a felkészülést a tava-
szi szezonra az SVSE–GYSEV Goldschmidt, az 
NB II. nyugati csoportjában a 10. helyen álló, 
újonc futballcsapat. Az együttes keretében 
lesznek változások, 5 futballista már távozott, 
de a pótlásukra megvannak a kiszemeltek.

Amint arról Varga Alfréd, a 
szakosztály vezetője beszá-
molt, távozott a csapattól a 
védelemben és a középpályán 
is bevethető Bozsoki Imre, a 
csatár Csordás Csaba, a közép-
pályás Horváth Dániel, a kapus 
Sipos Gábor, valamint a közép-
pályás Tatai József. Velük kap-
csolatban Végh Tibor vezető-
edző elmondta, voltak köztük, 
akik nem váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket, akadt, 
aki családi okok miatt távozott, 
Tatai pedig kölcsönben futbal-
lozott Sopronban, ő visszatért 
Veszprémbe, amelynek ottho-
nában kezdi meg a tavaszi sze-
zont a soproni csapat. 

Addig azonban még renge-
teg munka, s jó pár edzőmeccs 

vár Végh Tibor fiaira, s a vezető-
ség sem tétlenkedhet, a távozó 
játékosokat ugyanis pótolni 
szeretné a Vasút. A felkészülés 
során jó pár futballista érke-
zik majd próbajátékra, s Végh 
Tibor az edzőmeccseken dönt-
heti majd el, kik azok a játéko-
sok, akik leginkább megfelel-
nek az elképzeléseinek. Kapust, 
valamint támadó középpályást 
és csatárt mindenképpen iga-
zolni akar a gárda, amely feb-
ruár közepéig napi két edzéssel 
– délelőtt Sopronban, délután 
pedig a téli „bázisnak” számító 
ritzingi (Récény) sportkomple-
xumban – készül a február 25-re 
tervezett tavaszi bajnoki rajtra. 

Végh Tibor vezetőedző 
annyit elárult az igazolásokkal 

kapcsolatban, hogy a soproni 
klub egyelőre szóban megegye-
zett Simon Attilával, az ősszel a 
Haladásban futballozó 23 éves 
csatárral. 

Kassán második számú irányító volt, de ennél többre vágyik

Németh Bernadett visszatért

Negyed órán át élt a remény

Edzésben a Vasút 

AZ SVSE–GYSEV GOLD-
SCHMIDT TERVEZETT ELŐKÉ-
SZÜLETI MÉRKŐZÉSEI:
Január 18., szerda 14.30 
Récény: SVSE–Haladás B
Január 21., szombat 11 óra, 
Pápa: Lombard Pápa – SVSE
Január 25., szerda 14.30, 
Récény: SVSE–Gyirmót
Január 28., szombat 16 óra, 
Lipót: Jánossomorja–SVSE
Február 1., szerda 14.30, 
Récény: SVSE–Haladás
Február 4., szombat, Csorna–
SVSE (szervezés alatt)
Február 8., szerda 14.30, 
Récény: SVSE–Maglód 
Február 11., szombat 11 óra, 
Récény: Horitschon–SVSE
Február 18., szombat 11 óra 
Sopron (rossz idő esetén 
Récény): SVSE–ZTE

MEGKEZDŐDÖTT 
A FELKÉSZÜLÉS

 Az edzőmeccseken 
dől el, kik azok a 

futballisták, akiket
 szerződtet a csapat 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MINDENT BELEADOTT
Németh Bernadett első 

hazai mérkőzésén az 
Uniqa Euroleasing Sopron 

sajnos kikapott a török 
Fenerbahce csapatától 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A hónap borásza

Ellopott fogsorok 
Az elmúlt éj folyamán egy isme-
retlen tettes az Előkapu 13. szám 
alatt lakó Horák Alfréd fogtech-
nikusnak a Kossuth út 33. számú 
ház kerítésén kiakasztva volt 
címládáját, melyben különféle 
fogsorminták voltak, levette 
és az Esterházy út 1. sz. alatti 
ház kertjébe bedobta. A láda 
üvegtáblája be volt törve és 
belőle 2–3 darab fogsor hiány-
zott. Horák kára imígyen mint-
egy 50–60 korona. A nyomo-
zást időközben megindították. 
(Soproni Napló)

Vasúti átjáró
Lapunk egyik legutóbbi szá-
mában már megemlékez-
tünk arról a tervről, melyet az 
alsólövéri vasúti átjáró létesí-
tése céljából a város mérnöki 
hivatalában Kovács Sándor 
mérnök dolgozott ki. A tervek 
kétféle módon oldják meg az 
alsó átjáró kérdését. Az egyik 
mód szerint az átjáró végig-
menne úgy a déli vasút, mint 
a győri vasút sínpárjai alatt, s a 
körülbelül százméternyi hosszú 
folyosó végig zárt betonfedél 
alatt haladna. Ez a költségesebb 
kivitelű átjáró. A másik megol-
dás szerint csak az első sínpá-
rok alatt épülne meg az átjáró 
és a következő sínpáron a régi 
módon kellene áthaladni, ami 
olcsóbb ugyan, de ebből a váz-
latos ismertetésből is látható, 

hogy csak félig való megoldása 
a kérdésnek, s éppenséggel nem 
szüntetné meg a sínpárokon 
való átjárás hátrányait. A ter-
vek most a vasútigazgatóságok 
előtt vannak, s azok nyilatkoza-
tainak megtétele után kerül-
nek a bizottsági és közgyűlési 
tárgyalás alá. (Soproni Napló)

Horváth Kálmán 
vendégszereplése
A jövő héten három estén át 
vendégszereplés lesz színhá-
zunkban. Nádasy József igaz-
gatónak sikerült megnyerni 
Horváth Kálmánt, a Király 
Színház kiváló énekes színé-
szét, aki az ország egyik leg-
szebb hangú baritonistája. 
Horváth Kálmán hétfőn a 
Cigányszerelemben, kedden a 
Bőregérben, szerdán pedig a 
Szegény Jonathanban lép fel. 
Mindhárom operettben úgy 
szép hangjával, mint művésze-
tével bizonyára el fogja ragadni 
közönségünket. Jegyek mind a 
három előadásra rendes napi 
árban válthatók a színházi 
pénztárnál. (Soproni Napló)

Az új izraelita temető
Már nem merjük azt írni, hogy 
„még egyszer az új izraelita 
temető” mert ki tudja hányad-
szor fog még kísérteni. A főka-
pitány engedélyezte a temető 
létesítését, mint ezt több-
ször is megírtuk. Az engedélyt 

azonban a chevrachadisa és 
a neológ hitközség megfelleb-
bezte. A főkapitány azonban 
a fellebbezést elutasította és 
a neológok most az elutasító 
határozat ellen fölfolyamo-
dással élnek a miniszterhez.
(Soproni Napló) 

Üzletátvétel
Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség és jó barátaimnak 
becses tudomására adni, hogy 
Sopronban, a Várkerület 70. 
szám alatt lévő özvegy Farkas 
Lászlóné-féle üzletet átvettem. 
Fő törekvésem valódi jó borok-
kal, minden nap frissen csa-
polt Liesingi-sörrel és jó kony-
hával a nagyérdemű közönség 
becses pártfogását kiérdemelni. 
Tisztelettel Takáts Antal ven-
déglős. (hirdetés a Soproni 
Naplóban)

Folytonégő METEOR 
KÁLYHÁK!
50% fűtőanyag-megtakarítás 
az egyenletes melegség mellett. 
Aki egy ilyen kályhát vett, annak 
soha más nem kell. Raktáron a 
legegyszerűbbtől a legszebb kivi-
telig. Nagy választék Schlieffer 
Richárd vaskereskedőnél! 
Sopron, Várkerület 131. Megyei 
telefon: 122. Tessék megtekinteni, 
bemutatás ingyen, minden vétel-
kötelezettség nélkül. Az üzletben 
minden más kályha is kapható! 
(hirdetés a Soproni Naplóban)

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

1912

Képrejtvény 
A Cédrus Art Klub támogatásával

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három 
ponton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést 
január 25-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a sopronitema@gmail.com 
címre, ajándékot sorsolunk ki. 
A december 14-i, még a Helyi Témában megjelent rejtvény nyertese Orbán Gyula (Sopron, Újteleki 
utca 52.). Nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány 
átvehető és levásárolható a Vörös Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F 
vagy a Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. 
FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS (A SOPRONI MÚZEUM FOTÓANYAGÁBÓL)

Horváth Ferenc

Nem véletlen, hogy a Soproni Téma szerint 
Ákos István a hónap borásza, hiszen az elmúlt 
évi hűség napi borversenyen pincészetének 
2008-as évjáratú kékfrankosa nyerte el a város 
bora kitüntető címet. A következő három hét-
ben egy-egy palack nedűjét Lukács Szabolcs 
sommelier mutatja be.
Ákos István kívülről érkezett a 
soproni borvidékre. Szüleivel 
1956-ban hagyta el az országot. 
Bázelben közgazdaságot és szo-
ciológiát tanult. Ezt követően a 
világ számos pontjáról küldött 
tudósításokat különböző svájci 

újságoknak, majd Bázelben 
kommunikációs ügynökséget 
alapított, majd 1998-ban sör-
főző részvénytársaságot. 

Ákos Istvánt  Bázelben 
értük utol. Érdeklődésünkre 
elmondta, 1997-ben kezdett 

el komolyabban borral foglal-
kozni. 2000-ben örökölt egy 
lakást Sopronban. Svájci fele-
ségének nagyon megtetszett 
a város és környéke, ezért úgy 
döntöttek, megtartják a lakást. 
Az egyik Borbarát magazinban 
olvasott Franz Weningerről. 
Megkóstolta a borát és remek-
nek találta, majd megismerke-
dett vele. Miután újra megkapta 
a magyar állampolgárságot, elő-
ször 1,6, majd 2,6 hektár szőlőt 
vásárolt a Neuberg, Harmler 
és Spern Steiner dűlőben. 
Weningerék segítségével újra-
telepített kékfrankost, merlot-t, 
zweigeltet, shirazt, cabernet 

sauvignont és királyleánykát. A 
borok egy részét Svájcba expor-
tálja, másik részét pedig itthon 
forgalmazza. Borai egyébként 
ifjú Franz Weninger segítségével 
készülnek, mint mondotta, az 
ő tudása és tapasztalata garan-
tálja a minőséget.

Ákos István álma, hogy a 
sörfőzdéjük mintájára egy 
részvénytársaságot alapít-
son, borkedvelőkkel együtt. A 
cél az volna, hogy az elmúlt 
tíz évben a márkaépítésbe, 
imázsfejlesztésbe és üzleti kap-
csolatok kialakításába befekte-
tett munka, idő és energia ne 
vesszen el.

Sok gyerek érkezik a kór-
ház járóbeteg-ellátására hét-
köznap és hétvégén is. A gyer-
mekek ellátása Sopronban, 
Fertőszentmiklóson, Fertő-
rákoson, Sopronkőhidán, Kóp-
házán és Harkán gyermek-
orvosi körzetben, a többi 
településen vegyes házior-
vosi körzetekben biztosított. 
Munkanapokon a háziorvos 8 
órában – beleértve a rendelési 
időt és a tanácsadás idejét, a 
rendelési időn kívüli rendel-
kezésre állást – ellátást nyújt. 

A hivatalos munkaidőn kívül 
orvosi ügyelet működik a sür-
gős szükség körébe tartozó, 
életet veszélyeztető állapotok 
és betegségek szakszerű ellátá-
sára. Az ügyelet hétfőtől pén-
tekig 16 órától másnap reggel 
8 óráig, ünnep- és munkaszü-
neti napokon reggel 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart. 
Csak Sopronban működik a 
soproni gyermekek számára 
szervezetten gyermekügye-
let, ünnep- és munkaszüneti 
napokon reggel 8-tól este 
20 óráig a felnőtt háziorvosi 

ügyelet megerősítéseként. 
A vidéki gyerekek ügyeleti 
ellátását a vidéki háziorvosi 
ügyelet biztosítja. A soproni 
és a vidéki háziorvosi ügyelet 
a kórház területén működik 
(nem a gyermekosztályon), 
hívószáma: 99/312–010. 

Fertőd és környéke össze-
vont ügyeletként (Fertőd, 
Fertőszentmiklós, Petőháza, 
Agyagosszergény, Sarród) 
működik, hívószáma: 20/7733–
888. Egyik ügyelet sem tekint-
hető a normál rendelés 
meg hosszabbításának.

A sürgős ellátás másik fon-
tos eleme a mentés, vagyis a 
mentőszolgálat munkája, akik 
a helyszínen látják el a bete-
get, illetve elszállítják a legkö-
zelebbi kórházba. Az ügyeleti 
ellátás és a mentés körébe tar-
tozó sürgős, életet veszélyez-
tető állapotok és betegségek 
körét jogszabály állapítja meg. 
Ha indokolatlanul vesszük 
igénybe a sürgősségi ellátást, 
más, valóban sürgős ellátásra 
szoruló beteg életét tehetjük 
ezzel kockára.

Gyerekekkel 
az ügyeletre

pA hónap borásza

Bázeli sör, 
soproni bor

Ákos István (b): „Nagyon megszerettem Sopront, szívesen jövök ide, nagyon örülök, hogy az itteni borászok kedvesen befogadtak, 
tisztelem őket és nehéz munkájukat” (Képünkön ifjabb Franz Weningerrel)
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 január 26.. . . . Aranyosi Péter, Beliczai Balázs 

 február 23.. . . . Hadházi László, Csenki Attila

 március 23.. . . . Kőhalmi Zoltán, Hajdú Balázs

 április 13.. . . . Badár Sándor, Dombóvári István

 május 11.. . . . Kovács András Péter, Szöllősy-Csák Gergely

 június 7. . . . . Kiss Ádám, Bács Miklós

Dumaszínház
Liszt-központ

Boros Anikó

Erdélyi vagyok, nagyváradi. 
Anyám második lányaként egy 
nagyon konzervatív és zárkózott 
világba csöppentem, ahol szi-
gorú szabályokat állított föl nem 
csupán az élet, de a kommunista 
rendszer is. Ezáltal keményebbé 
váltak az emberek nemcsak a 
kinti világban, hanem család-
jukkal szemben is. A tekintélyt 
parancsoló megjelenés és visel-
kedés hozzátartozott az éle-
tünkhöz. A nevelés egyenlővé 
vált a szigorral…

Egy hideg januári napon szü-
lettem meg. Érkezésem nem 
tette boldoggá szüleimet, akik-
nek a napjait veszekedések töl-
tötték ki. Igazi fagyos valóság 
várt. Apám azonnal elhagyott 
minket, ahogy megszülettem. 
Lány vagyok – még a hajam 
is szőke –, ő pedig fekete hajú 
volt, így csak a nővérem volt az 
egyetlen és a szép. Hogy tetőz-
zem „csúnyaságomat” – ször-
nyű látványt nyújtva a világnak 
–, hatalmas piros égő foltok – 
taszítva a tekinteteket – borí-
tották testem minden részét. 

Nemcsak a bőröm, ruhám, 
hanem a kéz is, amely engem 
ápolt, beszívta magába azt a 
lila színt, ami abban a fertőt-
lenítőszerben volt, amit végső 
megoldásként – bízva, hogy 
talán segít – rám kentek. Nem 
lehetett tudni, mitől vagy hon-
nan kaphattam a csúnya fol-
tokat. Hiába próbáltak bármit, 
haszontalannak tűnt. Nagy 
türelemmel minden nap a 
nagymamám próbált segíteni, 
bízva, hogy talán enyhít vala-
mit betegségemen, és végre 
vége lesz. Ő otthon dolgozott 

mint varrónő, ezért vállalta 
anyámnak, hogy segít. Mama 
víg kedélyű nő volt, csak az 
én látványom 
t e t t e  s z o m o -
rúvá. Szinte már 
a gondolatba is 
belefáradt: med-
dig tart mindez 
az ő unokájával?

E g y i k  d é l -
után, ahogy végzett teendői-
vel, úgy érezte, le kell feküdnie. 
Korábban ez sohasem fordult 
vele elő, mert túl értékes volt az 
ideje, mintsem, hogy nappal az 
alvásra pazarolja. Nagyapámmal 
éltek kis házukban. Ő dolgo-
zott, nagyon szerette a mun-
káját, amit kötelességének is 
érzett mint vasutas. Nagymama 

teljes mértékben kiszolgálta őt, 
sőt, még a csendre is vigyázott, 
hogy a legnagyobb nyugalmat 

t u dj a  o t t h o n 
megteremteni. 
Igaz, nagyapám 
nagyon makacs 
és büszke, szi-
gorú ember volt. 
Sokszor szinte 
nem is vett tudo-

mást arról, ami őt otthon várja, 
természetessé vált neki a hálás, 
odaadó szeretet. 

Azon a délutánon nagy-
mama végigfeküdt az ágyon 
a szép tisztaszobában, ahol a 
frissen mosott csipkefüggöny 
még átengedte a lassan lemenő 
nap fényét. Még érezte talán a 
gyöngyvirág illatát, amit előtte 

való nap szedett, a megszo-
kott kedves illatot, amit a férje 
hagyott maga után. A szoba 
falán gyermekei képe bekere-
tezve, gyönyörködik bennük. 
Hányszor, de hányszor nézte 
már ezt a képet! De most más..., 
minden olyan más…, mintha 
lassabban érne el hozzá az 
élet minden érzése. Elaludt. 
Az élethez ragaszkodó méltó-
ságát megtörte a csendes nyu-
galom, a végtelenség magánya! 
És elvitte magával azt, ami meg 
nem szűnve engem fogva tar-
tott, rám telepedett életem első 
évében, a csúnya, piros foltos 
betegségemet. Elvitte magával, 
hogy én újjászülethessek. Egy 
nagyon nehéz és gyötrelmekkel 
teli életbe! (folytatjuk)

Gyötrelem (1) 

Túl lehet-e 
élni?
Ha úgy az életről, magáról kér-
dezi, akkor a válaszom hatá-
rozott nem. Aki megszületik, 
meg is hal. Így hát sokaknak 
fontosabb az életminőség, 
aztán jön „csak” az élettartam. 
Persze, hogy jó minőségben 
élhessünk, ahhoz életben is 
kell maradnunk. Sajnos lehet-
nek olyan döntéseink, ami 
után nincs tovább. A mai 
döntése évtizedekre megha-
tározhatja a sorsát. Az életben 
nagyon ritka a „bocsi, újrakez-
dem” lehetőség. Talán nincs 
is ilyen…

Két ember közül, aki szív-
infarktust kap, egynek előtte 
sosem volt panasza!

Az infarktushoz vezető 

betegségek persze már ott 
voltak (elhízás, cukorbeteg-
ség, magasvérnyomás, magas 
koleszterin, dohányzás), csak 
nem kiabáltak.

Két ember közül, aki szív-
infarktust kap, egy mielőtt 
még kórházba érne – meghal! 
Persze, ha tudta volna…

Na, de Ön most már tudja! 
Ne kockáztasson!

Nem duma, hanem tény: 
egyszerűbb megelőzni az 
infarktust, mint túlélni!

Van segítség, csak tervez-
zen előre!
Igaz barátja: Az Érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
Nándor, Sopronért

Ausztriában értéke-
sítik a határátkelőkön 

lévő épületeket és ingatlano-
kat. Erről megállapodást írt alá a bur-

genlandi tartományi kormány a Szövetségi 
Ingatlan Társasággal, a döntéssel azonban nem 

mindegyik település vezetője ért egyet. Nálunk az értékesí-
tési folyamat már évekkel ezelőtt megakadt. FOTÓ: HAINER ISTVÁN

Eladó a határ

„Apám azonnal elha-
gyott minket, ahogy 
megszülettem.”

Boros Anikó

RÖVIDEN
Megemlékezés

A tíz évvel ezelőtt elhunyt 
Széchenyi-díjas botani-
kus tudósra, dr. Csapody 
Istvánra emlékeztek – a 
Bencés Öregdiákok kez-
deményezésére – a szü-
lőházán 2007-ben elhe-
lyezett márványtáblánál 
(Mező utca 9.) hozzátar-
tozói, barátai, ismerősei. 
Az emlékezést ezúttal 
is Andrássy Péter szavai 
segítették. A megjelentek 
nevében Tuba Jenő öreg-
diák helyezte el a tisztelet 
koszorúját.
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JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

JANUÁR NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET

12. csütörtök 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

PALOTAY

13. péntek 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

CSATKAI

14. szombat 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

BLAHA

15. vasárnap 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

JÁSZAI

16. hétfő 14.30 Tom Sawyer 
kalandjai

MÓRA

17. kedd 14.30
17.00

Tom Sawyer 
kalandjai

ARANY
GÁRDONYI

18. szerda 14.30
17.00

Tom Sawyer 
kalandjai

ZELK
BENEDEK

19. csütörtök 14.30
17.00

Tom Sawyer 
kalandjai

CSUKÁS
JÓKAI

21. szombat 19.00 A doktor úr PREMIER

22. vasárnap 19.00 A doktor úr MADÁCH

23. hétfő 18.00 Vértestvérek RÓTH

24. kedd 12.00
18.00 Vértestvérek HANDLER 

IFJ. „B”

26. csütörtök 19.00 Sári bíró RAJZ

27. péntek 19.00 Sári bíró DÉRYNÉ

28. szombat 19.00 Sári bíró LACKNER

30. hétfő 18.00 Prah RÓTH

31. kedd 12.00
18.00 Prah HANDLER 

IFJ. „B”

21. SZOMBAT 19.00 LISZT-KÖZPONT

ROTARY BÁL

26. CSÜTÖRTÖK 19.00  LISZT-KÖZPONT

DUMASZÍNHÁZ
ARANYOSI 
PÉTER,
BELICZAI 
BALÁZS 

JEGYÁR: 2.500 FT

30. HÉTFŐ 18.00  LISZT-KÖZPONT

Pap Gábor művészettörténész 
előadás-sorozata

A MAGYAR IRODALOM 
GYÖNGYSZEMEI 
CSILLAGMÍTOSZI FOGLALATBAN
NAPÚTON-NAPÚTFÉLEN 
ÁRGYÉLUSTÓL CSONGORIG  7/4.
(VÖRÖSMARTY MIHÁLY: CSONGOR ÉS TÜNDE)  

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT/FELNŐTT, 
450 FT/DIÁK; AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

További információ: Martos Virág – (99) 517 514 – mv@prokultura.hu

A Pro Kultúra Sopron 
Nonprofi t Kft. idén 

is meghirdeti az 
Így írok én… című 

irodalmi pályázatát 
vers, mese, monda, 

elbeszélés, riport és 
esszé kategóriában 
Sopron és környéke 

10–14 éves iskolai 
tanulói részére.

Formai követelmények:
A hagyományok szerint, A/4-es oldalon. 
A pályaműveken kérjük feltüntetni 
a tanuló nevét, értesítési címét, 
telefonszámát, e-mail címét, illetve 
az iskolájának nevét és az osztályát.
Beküldési határidő: 2012. február 17. péntek
Beküldési helyszín: Liszt F. Központ 
(9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 
2012. március 21. szerda

január havi programajánló www.prokultura.hu

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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A ledönthetetlen 
Sherlock Holmes 

A titkos ügynök

félelmei
Daniel Craig, a James Bond-
filmek sztárja új moziban lát-
ható. A titkos ügynök már jó 
pár szerepben feltűnt a mozi-
vásznon, a mostani azonban 
számára is szokatlan. A január 
19-től futó A tetovált lány című 
lebilincselő alkotás – amelyben 
egy oknyomozó újságírót ala-
kít – egyes jelenetei ugyanis őt 
is megijesztették.

A történet az elmúlt eszten-
dők egyik legnagyobb svéd 
bűnügyi sikerkönyve nyo-
mán született. A titkok sokáig 
élnek… Negyven évvel ezelőtt 
egy családi ünnepség közben 

eltűnt a nagyhatalmú Vanger-
klán egyik tagja, Harriet. Az 
idős milliárdos meg van róla 
győződve, hogy unokahúgát 
meggyilkolták, ezért felbé-
rel egy állás nélkül maradt 
újságírót, hogy járjon utána 
az ügynek.

Itt jön Daniel Craig a képbe, 
aki nyomozni kezd, és segít-
séget is talál egy tehetséges 
komputerhacker személyében. 
Közös kutatásuk túl sok érde-
ket sért és rég eltemetett titkot 
fenyeget, és újabb gyilkosságra 
derít fényt.

(Fotó: Intercom)

Ki hinné, de 1887-ben jelent meg először egy 
könyv lapjain, és 2012-ben is töretlen népsze-
rűségnek örvend a ravasz és sokoldalú detek-
tív, Sherlock Holmes. 

Összesen négy regény és ötven-
hat novella született a nyomo-
zóról Conan Doyle tollából. 
Sherlock Holmes történeteit 
később megfilmesítették, sőt 
sorozat is készült belőle.

Ezek után bátorságnak tűnt 
Guy Ritchie próbálkozása. A 
kortárs gengszterfilmjeiről 
ismert rendező gondolt egy 
nagyot, és 2009-ben egy léleg-
zetelállító alkotást vitt vászonra 

olyan sztárok főszereplésével, 
mint Robert Downey Jr. vagy 
Jude Law. 

A folytatást illetően sem 
kell szégyenkeznie Madonna 
exének, hiszen az Árnyjáték 
alig két hete került a mozikba, 
de „hasít” a rajongók körében. 
Lassított jelenetekből ezúttal 
sincs hiány, és a történet is egé-
szen érdekes. 

Moriarty professzor lelki-

ismeret-furdalás nélkül követi 
el a legvadabb bűntényeket. 
Ha érdekei úgy kívánják, még 
az osztrák koronaherceget is 
képes meggyilkolni. Miközben 
Watson az esküvőjére készül, 
társa nyakig merül az ügybe, és 
nemcsak a doktort, hanem saját, 
szintén zseniális bátyját és egy 
gyönyörű, de veszélyes jósnőt 
(Noomi Rapace) is magával ránt. 
Egész Európán keresztül folyik 
az üldözés, és a professzor egy 
lépéssel mindig előttük jár…

A sikeren felbuzdulva nem 
kizárt a harmadik rész érke-
zése sem. 

(Fotó: Intercom)

Különleges dallal és klippel rukkolt elő Bartók Eszter, amely a 
Világ tetején című legfrissebb dalához készült és a zenecsatornák 
is előszeretettel játsszák. A csinos énekesnő egy roppant speciális 
környezetben dolgozott együtt Nánási Pál operatőrrel és Bajkov 
Valentinnal. A különleges klipben a hétköznapok varázslatát 
üveggolyók szimbolizálják.
– Úgy gondolom, minden emberben csoda bújik, mert szeretni 
képes, és ez a tulajdonságunk nélkülözhetetlen útravaló egy 
utazáshoz, amit életnek hívunk – mesélte Bartók Eszter a Soproni 
Témának. Az dalszerző-énekesnő hozzátette, az üveggolyók gyer-
mekkorát is felidézik. 
A Világ tetején című dal 2012 egyik kedvenc slágere lehet, Bartók 
Eszter Mosolyméretek című albumán található meg. 
(Fotó: Tom-Tom) 

Bartók Eszter útravalója

SOPRONI TÉMA Közösségi hetilap
Kiadó: PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. | 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: 99/517-500
Felelős kiadó: Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Olvasószerkesztő: Bertha Ágnes
Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. | Telefon: 99/517-534 | E-mail: szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Zséda 10 éve 
szólóban
Komoly mérföldkőhöz érkezik 
2012-ben hazánk egyik legnép-
szerűbb énekes nőjének kar-
rierje. Zsédenyi Adrienn idén 
lesz tíz éve a szólópályán. Nem 
hiába, Zsédenyi Adrienn az 
egyik legsikeresebb énekesnő 
Magyarországon. Nemrég Zséda 
2012 elnevezéssel egy „naptár-
könyv” jelent meg róla, így az év 
minden napjára szolgál valami 
jó tanáccsal. A bájos előadóról 
idén még sokat hallhatunk. 
Hiába zúdítanak a művészekre 
számos tehetségkutató ver-
senyt és ebből kikerülő sztárje-
löltek tucatját a kereskedelmi 
televíziók, a soproni főiskola 
egykori hallgatójának pályája 
rendületlenül ível felfelé. Zséda 

pont az egyik népszerű műsor 
mentorával, Geszti Péterrel dol-
gozott együtt, aki már a Fekete 
Rúzs című dalban is közreműkö-
dött szövegíróként. Így született 
meg az új siker, a Legyen úgy, 
amelyben az énekesnő hitele-
sen képviseli a modern nemzet-
közi és hazai trendet a lüktető és 
dinamikus dallamvilággal. 
A szám biztosan helyet kap 
Adrienn idén megjelenő új 
szólóalbumán, amely az ötö-
dik a sorban. Nemcsak ettől 
lesz nevezetes 2012 Zsédenyi 
Adrienn számára: Zséda ugyanis 
idén ünnepli szólókarrierjének 
10 éves évfordulóját, amely-
nek apropóján óriási koncertre 
készül. (Fotó: Mton) 19-
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