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Kicsinyített valóság

Ismét a modellvasútról szólt minden a Liszt-központban: három napon át három nagy teremben
több modellező klub asztalai, moduljai és makettjei várták a látogatókat. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az Euroligában a
Lyont, a hazai bajnokságban pedig
idegenben a Szekszárdot tudta legyőzni a Sopron
Basket női kosárlabdacsapata. – Az
Euroliga-meccsen,
úgy éreztem, visszatértünk arra az útra,
amin haladnunk kell
– összegzett Gáspár
Dávid vezetőedző.
– Büszke vagyok a
lányokra, bízom abban, hogy ezzel a
játékkal még lesznek
fontos győzelmeink.

Honszeretet
és kultúra

Nagy győzelmek

9

FOTÓ: FIBA.COM

Családi jeges nap

Ismét családi jeges napot szervezett a városi műjégpályán a Sopron
Városi Szabadidősport Szövetség. Az önkormányzat támogatásával megvalósult sportrendezvényen ingyenesen lehetett belépni
szombaton délután a jégpályára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
9
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– Egy népet kellett felemelni, és a pesszimista
gondolatot a bizakodás
váltotta fel – mondta
Fajkusz Attila. Sopronban minden évben január 22-én, a magyar kultúra napján a Deák téren
tartanak megemlékezést, melynek szónoka
az előző év kulturáért
díjasa. Az idei megemlékezésen és koszorúzáson részt vett dr. Farkas
Ciprián polgármester és
Barcza Attila országgyűlési képviselő is.

5

Camila
tovább
hódít
Nagyot szól Camila Cabello legújabb dala, a My Oh My egyre feljebb jut a slágerlistákon. Az énekesnő segítségére az amerikai
DaBaby szövegíró–rapper volt.
Camila második albuma decemberben jött ki, ezen bőven akadnak még gyöngyszemek.
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Edit és Imre minden kedvenchez megtalálja az utat

Kulcs a kutyákhoz

›

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Milyen kutyát kedvel?
HADRI SZABOLCS:
Egy kutyám van, Shih-tzum
fajta, immár tízéves. Naponta legalább kétszer megsétáltatom, de ha időm engedi, akkor többször is.
A nevelésére is odafigyeltek, még kutyaiskolába is
beírattam.

KÖVES ANDREA

Nincs
egyetemes
recept,
amel�lyel minden kutya fejleszthető, ám valamilyen módszerrel
mindegyik tanítható.
Ezt a kulcsot keresi
évtizedek óta a soproni kutyatréner házaspár: Pálfalvi Edit és
Nagy Imre.
Cinka, a másfél éves magyarvizsla lány kényelmesen elhelyezkedik a kanapén gazdái mellett, meg sem mozdul: ki hinné,
hogy egy–egy vadászaton akár
100 kilométert is fut egyhuzamban. A kinti kennelben három
másik kan vizsla – két magyar
és egy olasz – alig várja, hogy a
gazdi nyissa az ajtót, és induljanak a természetbe. A szobában sorakozó sok-sok kupa bizonyítja: a trénerek és kutyáik
számtalan megmérettetésen
diadalmaskodtak.
– Nyolcadikas koromban
kaptam egy talált tacskót; aki
ismeri ezt a fajtát, az tudja:
nem véletlenül mondják, hogy
vannak a kutyák, és vannak a
tacskók – mesélte mosolyogva Edit. – Ettől kezdve életem

2020. január 29.

BEUK BRIGITTA:
Semy nevű kutyánk nagyon
hűséges, szeret bennünket. Igazából annak idején
a lányaink szerettek volna
maguknak egy kutyát, de
a yorkink idővel ránk maradt. Ezt nem bánjuk, nagy
élvezettel foglalkozunk vele
minden nap.

Pálfalvi Edit és Nagy Imre Cinka nevű magyarvizslájukkal – a kutyatrénerek
szerint minden problémát meg lehet oldani FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
meghatározó részei lettek a
kutyusok. Speciális szakterületünk az őrző-védő kutyák képzése, ám a városi kutyasuliban
minden fajta négylábúval foglalkozunk. A mi egyedi módszerünk a kulcsmódszer: figyeljük
a kutya és a gazda együttműködését, reakcióit, és megkeressük a kettőjük kapcsolatához a
kulcsot. Nagyon sok módszer
létezik, de nincs egyetemleges
megoldás.
A kutyatrénerek számtalan
problémás esettel találkoztak. Volt olyan jámbor boxer,
aki egyszer csak megharapta

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a nagymamát, vagy éppen kanapét szétrágó csivava, kertet
pusztító border collie.
– Minden problémát meg lehet oldani, csak időt kell rá szánni, hiszen nem minden kutya
halad azonos ütemben – emelte ki Nagy Imre. – Fontosak az elméleti alapok, így módszerünkben egyedi, hogy először kutyus
nélkül találkozunk a gazdákkal,
és mindent átbeszélünk. Nem
az a fő célunk, hogy mintakutyákat neveljünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a gazda és a
kutya örömmel, probléma nélkül közlekedjen, nyugodtan

beülhessenek mondjuk egy cukrászdába, feszültségektől mentes, bizalmi kapcsolat legyen közöttük. Nem szabad elfelejteni,
hogy a kutya végtelenül okos állat, viszont a döntéshozó képessége egy 3–4 éves gyerek szintjén marad, ezért fontos a póráz
használata közterületen.
Pálfalvi Edit az évtizedes tapasztalataikról jelenleg könyvet
ír Vadászkutya a családban címmel, a legfőbb célja mindezzel,
hogy számos félreértést tisztázzon a témával kapcsolatban, illetve az új, hatékony módszereket bemutassa olvasóinak.

DENHARDT GYÖNGYI:
A kutyákat is szeretem, de
inkább macskapártinak tartom magam. Otthon van
kutyánk és kiscicánk is. Azt
gondolom, hogy ha jól neveljük az állatokat, akkor
békében megférnek egymás mellett.
TELL ATTILA:
A családi házunkban két
tacskót tartunk. A párommal mindketten úgy gondoljuk, hogy egy házhoz hozzátartozik a kutya.
A mostaniakat sokszor be
is engedjük. Egyébként
már gyerekkorom óta voltak kutyáim.

Bamakói élményvadászat
KÖVES ANDREA

Sopron Megyei Jogú Város
pályázatot hirdet
szociális helyzet alapján meghirdetett
önkormányzati lakások bérbevételére
Pályázni lehet:

Sopron, Rodostói u. 2. I/9. szám alatti

(szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális helyzet alapján közszolgálati
feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC – 39 m²-es összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 6. fszt. 5. szám alatti

(szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális helyzet alapján közszolgálati
feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC – 37 m²-es összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 6. I/6. szám alatti

(szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális helyzet alapján közszolgálati
feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC – 38 m²-es összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 8. I/6. szám alatti

(szociális helyzet alapján fiatalok részére, szociális helyzet alapján közszolgálati
feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC – 37 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakások megtekinthetők
2020. február 4. (kedd) 10.00–11.00 között

••••••••••••••
Sopron, Építők u. 1. IV/49. szám alatti

(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot
ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC 30 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2020. február 4. (kedd) 11.30–12.00 között

••••••••••••••

A pályázatok benyújtási határideje:
2020. február 17. (hétfő) 13.00–17.00 között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
Hétfőn: 13.00–17.00, szerdán: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Életre szóló kaland,
felejthetetlen közösségi élmény, egyben izgalmas önismereti utazás: mindezt
nyújtja a Budapest–
Bamako Rally – vallják
a Dorko Sopron Bamako Team tagjai.
15 éves múltra tekint vissza a veszélyes tájékozódási rali. A túrán
nincsenek mentőhelikopterek,
begyűjtő teherautók, idegenvezetők vagy tolmácsok. Mindenki a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségére
számíthat. A napokban startoló rali minden eddiginél izgalmasabb és hosszabb, összesen
8200 kilométeres lesz. A Budapestről induló csapatok Európát
keresztülszelve érkeznek meg
Marrakeshbe, ahonnan indul
az igazi afrikai megmérettetés.
A történetében először halad át
Guineán a mezőny, a cél pedig
földünk egyik legszegényebb országa, a polgárháborúból ébredező Sierra Leone.
– Túl vagyunk az ajánlott védőoltás-sorozatokon, már szinte mindent összepakoltunk,

A Dorko Sopron Bamako Team tagjai: Rigler Zsolt, Wild Mátyás, Wild Petra
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

a terepjárónk pedig a lehető
legjobb állapotban várja a közelgő indulást – mesélte izgatottan Wild Petra, a trió egyik
tagja. – A párom, Rigler Zsolt
2013-ban már átszelte NyugatAfrikát, akkor végzetesen beleszeretett ebbe a kalandba. An�nyit mesélt róla, hogy tavaly
elhatároztuk: idén közösen vágunk neki a közel háromhetes
útnak, harmadikként a testvérem, Matyi csatlakozott hozzánk. A négy kategória közül

mi a túracsoportban indulunk,
így nem az idővel „harcolunk”,
hanem a természeti erők kiszámíthatatlanságával. Éppen
ezért viszünk benzineskannát,
ivóvizet, gondosan összeállított
útipatikát, az ennivaló alapja a
sok konzerv, no és a kekszek, ropik, mert Afrikában szinte elkerülhetetlen az egy–két napos
gyomorprobléma.
Petráék korábban indulnak a budapesti rajtnál, hogy
nagy álmukat valóra váltsák:

felkeressék Casablancát a mezőny közös, marrakeshi indulása előtt.
A rali jótékonysági célt is
szolgál: az összegyűjtött pénzadományból Szenegál egy eldugott kis falucskájában tiszta vezetékes ivóvízrendszert
szeretnének kiépíteni, Sierra
Leonéban pedig kétezer gyorsan növő gyümölcsfát ültetni.
A soproni csapat tanszereket is
gyűjtött, amellyel afrikai iskolákat támogat.

Sopron és Vidéke Ipartestület: jótékonysági iparosbál
Az egyik legpatinásabb bál a városban a Sopron és Vidéke Ipartestület estje, amelyet idén immár 108. alkalommal rendeztek meg a Pannónia Hotelben. Károlyi Gyula,
a köztestület elnöke megköszönte az iparosbál résztve-

vőinek, hogy közel félmillió forint értékben tettek felajánlásokat a Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért
Alapítvány javára. Az összeget segélyezésre és támogatásokra fordítják.

2020. január 29.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Redőnnyel
a biztonságért
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Amíg korán sötétedik, és későn kel
a nap, otthonunk biztonságára érdemes fokozottan ügyelni. A betörők általában sötétben aktívak.
A betörések leggyakrabban sötétben történnek, hiszen ilyenkor kisebb a lebukás veszélye. Az
év őszi–téli szakában általában
magasabb az ilyen jellegű bűncselekmények aránya.
– Ha nem vagyunk otthon,
tegyük meg azokat a biztonsági intézkedéseket, melyekkel otthonunkat és értékeinket megóvhatjuk! – mondta Babelláné
Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. – Amikor reggel elmegyünk otthonról,
a földszinti ablakokon, teraszajtón eresszük le a redőnyt! Sokaktól hallani, hogy azért nem

teszik ezt meg, mert attól félnek,
éppen ezzel hívják fel a figyelmet az üresen álló lakásra. Ez a
valóságban nem így van, egy biztonságos redőny olyan zajjal törhető fel, melyet általában nem
kockáztatnak az elkövetők.
A szakember szerint főként
a hátsó kertre néző teraszajtó és ablak az, melyet érdemes
biztonsági redőnyökkel ellátni,
hiszen az elkövetők általában
ezeken keresztül jutnak be a házakba. Ezeken kívül természetesen a bejárati ajtót és a kertkaput is tartsuk mindig zárva,
ne adjunk esélyt a besurranó
tolvajoknak!

Amikor elmegyünk otthonról, a földszinti
ablakokon, teraszajtón eresszük le a redőnyt
– javasolja a szakember FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

›

RÖVIDEN

Jeles
pedagógusok
megyénkben
A Széchenyi István Városi Könyvtárban tartották meg a közelmúltban
a Jeles Pedagógusok
Győr–Moson–Sopron
megyében című kiadvány 10. kötetének bemutatóját. Horváth Csaba könyvtárigazgató
köszöntője után a hozzátartozók dr. Egész Kálmán és dr. Somlai András soproni tanárok
munkásságát, életútját
méltatták. Az esten felléptek a Soproni Széchenyi István Gimnázium diákjai is.

Szerethető
természet
tudományok
A középiskolásokhoz
hozta közelebb a természettudományokat az a
programsorozat, amit a
Magyarországi Evangélikus Egyház indított el
négy helyszínen, köztük Sopronban is. A projekt most ért véget városunkban, de vannak
olyan elemei, amelyek
beépültek a tanításba,
így ezután is használják
majd a diákok.

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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Ábrahám István: A természet védelme közös ügyünk

Épülhet az erdők háza
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Januártól
Ábrahám
István irányítja a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-t. Az
új vezérigazgató a legfontosabb teendőkről
is nyilatkozott a Soproni Témának.
– Néhány hete tölti be a vezérigazgatói posztot, melyek
most a legfontosabb teendői?
– Az előző három évben vezérigazgató-helyettesként dolgoztam az erdőgazdaságnál,
így számomra nem volt teljesen ismeretlen ez a munkahely.
A soproni hegyvidéket jelentősen érinti a lucfenyő pusztulása.
Erre a jelensége kell gyors megoldást találni: jelenleg a kárfelszámolás zajlik, az érintett területeken tavasszal elvégezzük az
újraerdősítést.
– Lapunkban többször is beszámoltunk arról, hogy az erdő szívében, a Muckon látogatóközpontot és vadasparkot
szeretnének kialakítani. Hogy
halad a fejlesztés?
– Remélhetőleg idén év végén
mintegy négyszázmillió forintból elkészül az Erdők Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont.
Az új létesítmény mintegy 250
négyzetméter alapterületű fogadóközpont lesz. Itt egy állandó
interaktív kiállítás is helyet kap.
Az épület az erdei iskola programunk egyik központi eleme
lesz. Szeretnénk létrehozni még

Ábrahám István: remélhetőleg idén év végén mintegy négyszázmillió forintból
elkészül az Erdők Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
egy körülbelül kéthektáros vadasparkot is, ahol hazánk nagyvadjait mutatjuk be. A látogatók
nem a földön sétálnak majd, hanem egy megemelt ösvényen
közlekedhetnek, így az állatokat
kerítéstől nem zavarva, felülről
figyelhetik meg.
– A Soproni Parkerdő kedvelt kirándulóhelye a helyi
lakosoknak és az ide érkező turistáknak. Az ösvények
szépek, gondozottak, az erdei
tornapálya pedig egy igazi

különlegesség, a kilátók tetejéről letekintve szép panoráma tárul a szemünk elé.
– Ezeken a területeken semmilyen változtatást nem tervezünk. Az előző vezérigazgató,
dr. Jámbor László által kijelölt
úton haladunk tovább, azaz
az erdő szolgálja a kikapcsolódást, a sportolási lehetőséget
is. Fontos célkitűzésünk, hogy
az erdőgazdaság Sopronban, illetve a térségben az Agrárminisztérium által meghirdetett

fásítási programban is szerepet
vállaljon. Amennyiben jelentkeznek nálunk az önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek
vagy akár a magánszemélyek,
akkor a telepítéssel kapcsolatos minden (a tervezéstől fásításig) teendőt elvégzünk. Az erdő, a természet védelme közös
ügyünk; a Tanulmányi Erdőgazdaságnak kell ebben élen járni,
és jó példát mutatni, legyen szó
akár az oktatásról vagy a felelős
erdőgazdálkodásról.

ÁBRAHÁM ISTVÁN: Ábrahám István édesapja is erdész, aki szintén az erdőgazdaságnál dolgozott, innen adódik az erdő, a természet szeretete. A Roth-iskola elvégzése után a Soproni
Egyetemen szerzett okleveles erdőmérnök, majd Mosonmagyaróváron mezőgazdasági mérnök diplomát. A fertőszentmiklósi otthonukban feleségével egy lányt nevelnek, de a család
hamarosan bővül, hiszen áprilisra várják második gyermekük érkezését.

30 éve szabadon

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

Sopron, Győri úti gazdasági épületek
(raktáráruház, a mögötte lévő épület)
és a mellette elhelyezkedő út együttes
értékesítésére
Hrsz:
Alapterület
Művelési ága
2
kivett gazdasági épület, udvar
5774/8
2873 m
5774/11
122 m2
kivett út
5774/30
1591 m2
kivett raktár, udvar
Az ingatlanok együttes értékesítésének irányára:
98.396.000 Ft (áfamentes értékesítés)
Az ingatlanok megtekintésének időpontjai:
2020. február 5., szerda 10.00
2020. február 18., kedd 14.00
A páneurópai piknik és a határáttörés is megjelenik a kiállításon
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Időszaki kiállítás nyílt Sopronban, a Várkerületen: a 30 éve szabadon című szabadtéri tárlat
a Rondellánál február 6-ig tekinthető meg.
A Terror Háza Múzeum a tárlatot a „30 éve szabadon emlékév”
keretében, azaz a rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából állította össze. A vándorkiállítás 10. állomása Sopron, a
megnyitót pénteken tartották a
Pannonia Hotelben.
– 1989. augusztus 19-én a
páneurópapi piknik és határáttörés eseménye Nagy Imre

újratemetéséhez hasonló, meghatározó történelmi pillanat
volt, amikor a magyarok szívében meglévő elfojthatatlan
szabadságvágy ismét felszínre tört – mondta a megnyitón
dr. Farkas Ciprián polgármester. – A jubileumi évben városunk méltó módon emlékezett
erre, a szabadság örömünnepét tartottuk. A szabadság és a

függetlenség révén mi, magyarok képesek vagyunk begyógyítani a kommunizmus okozta sebeket, erre emlékeztet a most
megnyílt kiállítás is.
B. Varga Judit, a Terror Háza
Múzeum történész–muzeológusa kifejtette: a kiállítást minden nagyobb városba szeretnénk elvinni, hogy elmeséljék
azt a közös történetet, melyre
méltán lehetünk büszkék.
A kiállítás a Várkerületen, a
Rondellánál február 6-ig tekinthető meg. A tárlat egy része egyébként a VOLT Fesztiválon is látható volt.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28., péntek 13.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban (magyar nyelven),
1 példányban kell benyújtani, a következő címre:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Osztály,
9400 Sopron, Fő tér 1. (a borítékra, kérjük, írják rá:
„Győri úti ingatlanok – vételi ajánlat”, valamint a pályázó telefonszámát.)
A pályázat követelményei, valamint a
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között.

MÉDIAPARTNEREINK:
Rádió 1 Sopron • Sopron TV
sopronmedia.hu

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Világszínvonalú
hajkoronák Sopronból
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

EZ LESZ…
Bábos mesekuckó – A két kicsi bocs
meg a róka
Január 29., szerda 10 óra, Liszt-központ

Élménybeszámoló Indokínáról
Január 29. 18 óra, GYIK Rendezvényház
Györe Ákos szociálpedagógus, pedagógustanár

Brahms–Beethoven

A párizsi világbajnokságra készül a soproni
Szabó István, hazánk
legjobb női fodrásza. A megmérettetésre Moszkvában is
„edz” majd.
Szabó István harminc éve dolgozik a szakmában. A napi munka
mellett fontos számára, hogy
folyamatosan képezze magát,
ismerje a legújabb trendeket.
Szakmai felkészültségét, amelyet vendégeinek elégedettsége
is jelez, 1992 óta versenyeken is
folyamatosan leméri. Tavaly a
hazánk legjobb női fodrásza versenyben kettő aranyérmet szerzett, összetettben pedig bajnok
lett. Idén újabb szintet lép: tervei szerint részt vesz a szeptemberben Párizsban rendezendő
fodrász világbajnokságon.
– Ez a világverseny már abszolút a művészi kategóriát jelenti,
itt már olyan technikákkal dolgozunk, amelyek egy hétköznapi fodrásznak már elképzelhetetlenek lennének – mondta Szabó
István, miközben a soproni szalonjában éppen egy vendég haját készítette. – A felkészülést
februárban kezdem el, az orosz
tréneremmel felmérjük, hogy
hol tartok. Ettől kezdve egy

2020. január 29.

Január 30., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Hangversenybérlet 2019/20-as évad
Műsor: J. Brahms: D-dúr hegedűverseny, op. 77, L.
van Beethoven: III. (Esz-dúr) „Eroica” szimfónia, op. 55.
Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar, vezényel: Berkes
Kálmán, közreműködik: Kokas Katalin – hegedű

A gyertyák csonkig égnek
Január 30. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: február 1. 19 óra
Színpadi játék Márai Sándor művéből. Szereplők:
Szilágyi Tibor, Szélyes Ferenc, Major Zsolt.
A történet egy éjszakába sűríti az emberi érzések
megfejthetetlen titkait a múlt tükrében.

IV. Nosztalgia bál
Február 1., szombat 19 óra, Tercia Hubertus
A zenét a Mozsó Band szolgáltatja

Korai Trancemission
Szabó István szerint idén a hullámos frizurák lesznek divatosak
FOTÓ: RIBA SZABOLCS

vezető tréner irányításával hét
hónapig edzenem kell a versenyre. Moszkvában megkapom a szükséges eszközöket,
az új technikákat Magyarországon a szabadidőmben gyakorlom be. A további szakmai
tanácsokért pedig rendszeresen kiutazom majd az orosz fővárosba. Aztán szépen lassan,
augusztus végéig összeáll az a
végleges forma, amelyet majd a

Soproni gyorstalpaló
világbajnokságon elkészítek. Remélem, az első ötbe sikerül bekerülnöm. Erősségem lehet, hogy
igyekszem mindig megújulni, illetve odafigyelek az öltözködésre, a megjelenésemre is.
A mesterfodrász kiemelte, a
modellnek nemcsak a haja, de a
ruházata is tökéletes kell legyen,
ebben is segít a stylist. Ugyanis a
modell éppúgy részt vesz a versengésben, mint a haja.

Szabó István szólt az idén várható trendekről is. Úgy véli, a
hullámos frizurák kerülnek előtérbe, az újszerű vonalak az emberek arckarakteréhez és a személyiségéhez igazodnak. – Mi,
fodrászok egy kicsit pszichológusok is vagyunk, hamar kiderül számunka, hogy az adott
személy milyen stílust képvisel,
és ehhez próbáljuk igazítani a
frizurát – zárta Szabó István.

Tájékoztató a munkajogi változásokról
A soproni vállalkozások képviseletében negyvenen vettek
részt az elmúlt héten a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett tájékoztatási fórumon.
A fő téma a munkajogot, a munkaügyet érintő jelentősebb változások voltak. A megjelenteket a kamara részéről Kováts Árpád titkár köszöntötte, majd az érintett területen jártas szakemberek tartottak előadást. – A kamara
fő célja, hogy a törvényi változásról rendszeresen tájé-

koztassa a regisztrált tagjait – mondta lapunknak Kováts
Árpád. – A múlt csütörtöki esemény is ebbe a törekvésünkbe illeszkedett. A jövőben szeretnénk létrehozni egy
úgynevezett vezetői klubot, ahol a résztvevő, munkaüg�gyel, munkajoggal foglalkozó alkalmazottak rendszeresen tájékoztatást kapnak a jogszabályok módosulásáról.
Egy-egy felmerült probléma esetén pedig igyekszünk tanácsokat is adni.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A tizenhetes őrház
Sopron és Ágfalva között már 1847-ben, a
vasútvonal megnyitásakor két bakterház,
hivatalos nevén vasúti őrház állt a pálya
mentén. A városhoz közelebbi annak idején a 17-es számot kapta. A közel 180 éves
épületnek ma már semmi köze a vasúthoz,
magántulajdonban van. Az elmúlt évtizedek során több alkalommal is átalakították,
modernizálták, mindössze az udvaron lévő
kerekes kút idézi a múltat, ám ha ez a szerény kis Öntöde utcai családi ház mesélni
tudna… Bizonyára elmesélné, hogy nyolcvanhat évvel ezelőtt a falai között született
Sopron díszpolgára, a Széchenyi-gimnázium legendás, Apáczai Csere-díjas matematika–fizika szakos tanára, Légrádi Imre,
akinek az édesapja (Légrádi István) vasúti
pályaőr volt; annak idején ebben a házban
lakott az öttagú Légrádi család. A sorompó kezelése mellett a pályaőr feladata volt
a napi vonalbejárás, egészen Lépesfalváig (Loipersbach) ellenőriznie kellett a sínszálakat összekötő hevederek csavarjait,
szükség esetén pedig a jókora csavarkulc�csal meg kellett húznia a meglazult anyákat. – Emellett édesapám tartotta karban,
valamint vitte ki sötétedéskor, pirkadatkor
pedig hozta be az állomás előjelzőjének
petróleumlámpáit, mindezeken túlmenően

Február 1. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

természetesen „fogadnia” kellett a közeledő vonatokat is – mesélte Légrádi tanár
úr. Szörnyű tragédia színhelye is volt ez az
épület: 1945. szeptember 15-én ismeretlen tettes vagy tettesek a bakterház egyik
szobájában agyonlőtték Légrádi Istvánt.
Ezt követően a Légrádi család kiköltözött
a szomorú emlékű házból… A ház utóélete: az ötvenes években sokan jártak be Ágfalváról dolgozni Sopronba, többek között
az Épületasztalosipari Vállalathoz, a sörgyárba, ezért 1954-ben Sopron–Gyártelep néven vasúti megállóhelyet létesítettek itt. Az utolsó motorvonat 1969. január
5-én hagyta el az egykori 17-es őrházat.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Hősöket
keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a
soproni emberek bemutatása mellett. Ezt
a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és
újabb olvasóink megismertetésével. Ezért
olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben
valamiért kiérdemelték
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő
ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen
embert a környezetükben, írják meg nekünk,
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
aS
 oproni Témában!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu

Február 2., vasárnap 15 óra, Liszt-központ
Városjáró séta régi és új soproniaknak minden hónap
első vasárnapján – ezúttal kínai hatásokat keresnek a
patinás belvárosban és egy kicsit távolabb.

Quiz Night
Február 3., hétfő, 20 óra, Liszt Cafe

Füredi Oszkár munkássága
Február 4., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Dr. Tárkányi Sándor műemléki szakügyintéző tart
előadást Sopron építészete a két világháború között
– Füredi Oszkár munkássága címmel. Füredi Oszkár
építész tervei szerint épült Brennbergbánya telepen
óvoda, iskola, római katolikus templom, 12 lakásból álló
lakótelep, a Szent István-akna összes üzemi épülete,
munkásfürdő, pihenő stb., valamint a mai Sotex
szövőgyár 28 lakásos munkáslakótelepe, festődéje és
az egész gyártelep bővítése.

Bödőcs Tibor Sopronban
Február 5., szerda 18 óra és 20.30
GYIK Rendezvényház
Kolera a Vackor csoportban című előadás
– dupla telt ház

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal  .   .   .   .

06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 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
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat  .   .   .   .   .   . 116-123
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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Megemlékezések a Himnusz születésének ünnepén

Honszeretet és kultúra
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Egy népet, egy
nemzetet kellett felemelni, és a pes�szimista gondolatot
a bizakodás váltotta fel – mondta Fajkusz Attila a magyar
kultúra napján. A Kölcsey-szobornál tartott
koszorúzáson részt
vett dr. Farkas Ciprián
polgármester, illetve
Barcza Attila országgyűlési képviselő is.
Sopronban minden évben január 22-én, a magyar kultúra napján a Deák téren tartanak megemlékezést. 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményét. A rendezvény ünnepi szónoka az előző évi Sopron
város kultúrájáért kitüntetett,
aki ezúttal Fajkusz Attila volt.
– Himnuszunk elhangzása
után mindig nehéz megszólalni, hiszen nemzeti imádságunk minden egyes alkalommal felkavarja érzelmeinket
– mondta a pedagógus, népzenész. – A honszeretet ilyen
fokú megnyilvánulása a szatmárcsekei magányban született
meg, de a mai nyüzsgésben is
lecsendesít, megállít egy pillanatra. Himnuszunk, más nemzeti himnuszokkal ellentétben
nem dicsőséget zengő ének,
hanem fohászkodás, amely

– Kétszáz évvel ezelőtt egy ébredező, önrendelkezésétől megfosztott nemzet
kezdte újra felfedezni saját kultúráját, nyelvét – hangsúlyozta kultúra napi
beszédében Fajkusz Attila FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
bensőséges, és amely teljessé
teszi az ünnepet. Kétszáz évvel
ezelőtt egy ébredező, önrendelkezésétől megfosztott nemzet
kezdte újra felfedezni saját kultúráját, nyelvét. Egy népet, egy
nemzetet kellett felemelni, és a

pesszimista gondolatot a bizakodás váltotta fel.
A szónoklat után Ács Tamás, a
soproni színház tagja szavalta el
a Himnuszt. Ezt követően pedig
a város nevében dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila

országgyűlési képviselő, Fajkusz
Attila, valamint a megjelent önkormányzati képviselők koszorúzták meg a költő szobrát. Őket
követték az oktatási, a városi intézmények vezetői, valamint a
civil szervezetek képviselői.

KULTÚRA NAPI MEGEMLÉKEZÉSEK: Telt ház fogadta a magyar kultúra napja előtt tisztelgő,
„Szolga csak egy van, az Isten” című, Weöres Sándor műveiből összeállított ünnepi előadást a
Soproni Egyetem közgazdaságtudományi karán szerdán este. Az est főszereplői Gryllus Dániel, Kossuth-díjas előadóművész és dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Magyarországi Luther Szövetség soproni csoportjai, valamint a
Soproni Kálvin Kör meghívására érkeztek Sopronba.
A Soproni Petőfi Színházban pedig A Silentium – a csendtől a szóig című, Wass Albert életművét bemutató összeállítás századik előadását tartották meg.

Humanitás-díj a várostól
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Humanitás-díjat Tóthné Matyi Jolánnak
ítélték oda.
A város szociális ellátása területén kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adható a Humanitás-díj. Ezt
az elismerést 2019-ben Tóthné
Matyi Jolánnak adományozta a
soproni közgyűlés.
Tóthné Matyi Jolán 1981-ben
a soproni egészségügyi szakközépiskolában végzett, 1983-ban
csecsemő- és gyermekgondozói
képesítést, 1990-ben egészségügyi főiskolai diplomát szerzett intézetvezető–ápolói szakon. 1993-tól a soproni kórház
dolgozója. Közel három évtizede a pszichiátriai betegek elkötelezett szociális munkásaként

dolgozik. A betegek minden
ügyintézésében részt vesz. Ő
az, aki ismeri a legújabb jogszabályokat. Számon tartja a környék szociális intézményeit, állandó kapcsolatban van velük,
és tájékoztatja a hozzátartozókat. Segít támogatókat szerezni pszichiátriai gyógykezelésre
került betegek ruhával, tisztálkodó szerekkel való ellátásához,
támogatást nyújt a rehabilitált
betegek munkahelykeresé
sében. Munkája nagyon széleskörű, kiemelkedő aktivitása és a
szociális hivatás, valamint a segítségre szorulók iránti alázata
példaértékű.

Tóthné Matyi Jolán a hűség napon vette át a
Humanitás-díjat a városvezetéstől
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sopron város és környéke lakosságának szociális ellátásában, szociális természetű ügyeinek intézésében, kiemelten a

pszichiátriai betegek és hozzátartozóik segítésében tartósan
magas szintű humanitárius tevékenységet folytat.

ÉletMentő mobilalkalmazás
Elindult a mentők munkáját segítő ÉletMentő elnevezésű mobilapplikáció, amely gyorsabbá és
egyszerűbbé teszi a mentőhívást a segítségre szorulók számára.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt
mondta, hogy az alkalmazás megkönnyíti a mentők riasztását és az ő munkájukat is, mert a diszpécser azonnal látja
az előre feltöltött egészségügyi adatokat és a bajban lévő

pontos helyzetét. Az alkalmazás elsősegélynyújtáshoz szükséges információkat is tartalmaz, és egyebek mellett megmutatja a segítségre szorulóhoz legközelebb eső gyógyszertárat, egészségügyi ellátóhelyet is.
Az alkalmazás Android és iOS rendszeren is elérhető, valamint minden mobilhálózaton működik. A híváskezdeményezés és az adatküldés ingyenes. A magyar alkalmazással Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is lehet
segítséget hívni.

Kik és mikor?
Horváth Ferenc jegyzete
Távol álljon tőlem, hogy más pénztárcájában kutakodjak, de újra és újra,
évről évre megdöbbenek azon, hogy mennyit keresnek a világ legjobb sportolói. Nem irigység ez, inkább
valamiféle csodálkozás. Mert nem irigylem a profi sportolókat, akik az életüket teszik fel, hogy sikeresek legyenek, s dicsőséget hozzanak hazájuknak.
Már csak azért sem irigylem őket, mert elég egy rossz
mozdulat edzés vagy verseny közben, s vége a karrierjüknek, és jó, ha az egészségük nem károsodik. Úgy
vélem, a teljesítményt
„Az ember beleszédül a jól meg kell fizetni. Abban az esetben, ha egy
számokba, csak kapsportoló képes tízezkodja a fejét a számunkra szinte felfog- reket, sőt milliókat leültetni a stadionokban
hatatlan jövedelmekés a képernyők elé, akről olvasva.”
kor ezt extra pénzekkel
kell honorálni. Ezzel nincs is semmi bajom. A fenti gondolatok akkor jutottak eszembe, amikor arról
olvastam, hogy mennyit keresnek a világ legjobban
fizetett, top százba került sportolói. (Itthon a sportolók keresete a legtöbb esetben nem nyilvános, hétpecsétes titokként őrzik, ezért e sorok értelemszerűen
nem róluk szólnak. Egy számítás szerint a legmagasabb hazai osztályban játszók átlagosan 3,3 millió
forintot keresnek havonta.) Ennek a bizonyos listának az élén Lionel Messi áll, megelőzve Ronaldót és
más sportágak képviselőit. A két kivételesen tehetséges labdarúgózseni valóban milliókat bűvöl el Barcelonától Tokióig. (Hogy melyikük a jobb, az talán
szimpátia kérdése, mert mindegyikük olyan megoldásokra képes a pályán, amelyekre mások még megközelítőleg sem.)
A 2019-es listára csak azok kerülhettek fel, akik legalább 25 millió dollárt kerestek, ami havonta, átszámítva forintra, nagyjából 600 millió forintnak felel
meg. Már ez a szám is mellbevágó, de az igazi „pofont” Messi keresete jelenti számomra, mert ő csak a
focival évi 94 millió dollárt tesz zsebre. Ez hetente 535
millió forintra rúg. Ez azonban még nem minden, hiszen az „alapkeresete” kiegészül szponzori szerződésekből származó jövedelmekkel, ami így évente már
115 millió dollár. Az ember beleszédül a számokba,
csak kapkodja a fejét a számunkra szinte felfoghatatlan jövedelmekről olvasva. Ismétlem, ez nem irigység,
már csak azért sem, mert számomra (és még millióknak) Messi egyenlő a legnagyobbal. Szóval nekem
nem az a problémám, hogy a legjobbak sokat keresnek. Nem, mert ez természetes. Ami megdöbbentő, az a mérték, az az óriási különbség, ami az ő kerestük és egy átlagfizetés között van, akár a nyugati,
akár a hazai számokat elemezzük. Meggyőződésem,
hogy ez nincs így jól. Arra, ugye, esély sincsen, hogy
akár csak a leggazdagabb országokban is közelítsék
a fizetéseket a legjobb sportolók jövedelméhez. Sőt,
az olló évről évre egyre nagyobbra nyílik. Úgy tűnik,
erre a helyzetre nincs megoldás, de lehet, hogy semmin sem kell változtatni. A piac előbb-utóbb visszafogja majd ezeket az irdatlan összegeket, amelyek
már túlszárnyalják a józan ész határait. A kérdés csak
az, hogy mikor és ki(k) teszik meg az első lépéseket.

Munkával váltották
meg a büntetésüket
Munkával váltották meg
büntetésüket azok a fiatalok, akik a GYSEV vasúti
kocsijait rongálták meg
graffitikkel. Négyen is
megrongáltak vasúti kocsikat, egyenként mintegy
20 négyzetméteres felületen festették le a járműveket. A rendőrség megtalálta a 25 és 35 év közötti
tetteseket. Ők kaptak lehetőséget a vasúttársaságtól
arra, hogy közvetítő eljárás keretében rendezzék
az ügyet. Ez azt jelenti,
hogy a fiatalok jóvátételként, munka elvégzésével
mentesültek a büntetőeljárás alól.

Az elkövetők közül hárman éltek a lehetőséggel,
ők 30 és 130 közötti munkaórát töltöttek a GYSEVnél: személykocsikat takarítottak, szőnyeg- és
kárpittisztítást végeztek,
tisztították a mellékhelyiségeket, és részt vettek a
járművek külső mosásának
kézzel végezhető munkafolyamataiban.
– Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
graffitizés nem valami poénos dolog, hanem súlyos
következményei lehetnek
– hangsúlyozta Kövesdi
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.
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A tárlaton bemutatták az épülő M85-ös makettjét is

Kicsinyített valóság
Dr. Molnár Katalin FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A közösen átélt
élmények szerepe
MADARÁSZ RÉKA

Három nap alatt háromezren tekintették meg a vasútmodell-kiállítást – köztük számtalan gyerek
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismét a modellvasútról szólt minden a Lisztközpontban: három napon át három nagy teremben több modellező klub – a debreceni,
a soproni és a zágrábi – asztalai, moduljai és
makettjei várták a látogatókat.
Dr. Farkas Cipirán polgármester gombnyomására pénteken reggel 9 óra 13 perckor elindult az első szerelvény a
hatalmas makettasztalon, ezzel pedig idén is kezdetét vette a Liszt Ferenc Kulturális

Központban a már hagyományos vasútmodell-kiállítás.
– Többnyire felnőtt férfiak,
családos apák odaadóan készítik el a most látható maketteket, vasútvonalakat. Ez a hétvége jó alkalom volt arra, hogy

a kilátogató gyerekek kedvet kapjanak a barkácsoláshoz – mondta köszöntőjében a
polgármester.
A hétvégén háromezren tekintették meg többek között a
soproni klub terepasztalán az
épülő M85-ös gyorsforgalmi út
makettjét is. Tavaly az időjárás
miatt nem tudott eljönni a debreceni klub, idén ők is megérkeztek. És ahogyan annak idején a
páneurópai piknik szervezésekor, most is összefogtak a debreceniek és a soproniak – moduljaikat összekapcsolva egy egész

országot szeltek át a szerelvényeik az Alföldtől az Alpokaljáig. A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően Zágrábból és
Lendváról is érkeztek horvát és
szlovén modellezők: természetesen az Adria mozdonyparkjával és helyi életképekkel a sínek
között. A szervezők idén is hirdettek egy dioráma-versenyt.
Ezúttal szakrális tartalmú mini életképekkel lehetett nevezni, melyeken templom, útszéli
kereszt, temető szerepel. A kiállításon maketteket is lehetett
vásárolni.

Zártan kell tartani a baromfit
Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zárva tartását Magyarország teljes területén. Történt mindez annak
érdekében, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal az érintkezés lehetősége, és ezáltal a baromfiállományok madárinfluenza-vírussal fertőződésének kockázata.
A tilalom azon gazdaságokra vonatkozik, ahol az állatok ki-

›

ZÖLD HÍREK

Önkéntes nap
A vizes élőhelyek világnapja alkalmából önkéntes napot
szerveznek a Soproni Egyetem botanikus kertjében. Február 2-án 9.30-kor az üvegház előtt várják az önkénteseket. Azt kérik, hogy mindenki vigyen magával kesztyűt,
jókedvet, lelkesedést. Előzetesen jelentkezni a botan@unisopron.hu e-mail címen lehet. Az önkénteseket a munka
után zsíroskenyérrel, forró teával, ajándék mini cserepes
növénnyel ajándékozzák meg.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Szent Mihály utca 19. szám alatti
ingatlan értékesítésére
Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetése
956
209 m2
kivett gazdasági épület, udvar
Induló ár: 1.040.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. február 12. 9.00
A helyszínen megtekinthető: 2020. február 3. 13.00
A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, ill.
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

futója felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű
madárhálóval. További előírás, hogy a takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig tilos itatni. Azok,
akik nem tartják be az előírásokat, egy járványkitörés esetén elesnek az állami kártalanítástól – olvasható a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleményében.

A szülőknek döntő szerepük van abban, hogy
környezettudatos felnőtt váljon a gyerekekből.
A legfontosabb a példamutatás, a közös programok és a mértékletesség.
Egy emberibb világ létrehozása
a gyermekek nevelése útján érhető el, ezért is van manapság ez
a téma annyira a középpontban.
– Ha azt szeretnénk, hogy
a gyermekünk a környezetére odafigyelő felnőtté váljon,
a legtöbb, amit tehetünk, hogy
időt töltünk vele – mondta
dr. Molnár Katalin, a Soproni
Egyetem Benedek Elek kar tanára. – A szülő a világot ne csak
annak tárgyi létében, összességében ismertesse meg a gyermekeivel, hanem a maga valóságában: ismeretekkel, a cselekvés
élményével!
Nem a megrendelt, ki- és befizetett, hanem a közösen átélt
élmények töltenek be meghatározó szerepet hatéves korig a
gyermekek személyiségfejlődésében. Sok szülő azért nem képes ilyen élményeket nyújtani,
mert neki magának sincsenek
hasonló tapasztalatai.
– Sokszor csak azért járnak a
családok erdőbe, hogy a gyermek mozgásigényét kielégítsék, de nem biztatják a szülők

csemetéjüket felfedezésre,
kincskeresésre. Nem mutatnak neki példát arra, hogy miből, mit, mivel, hogyan lehet
csinálni, milyen növénytársulások alkotják az erdőt, s mely
állatoknak ad otthont – folytatta a szakember. – Minden egyes
folyamat, ami a családban zajlik,
példamutatás, gyakoroltatás és
dicséret által válik belsővé, automatikusan előhívhatóvá. A természet- és környezetvédelem
személyes áldozatokkal is jár,
ezek azonban hosszú távon
megtérülnek.
A mai világban általános,
hogy sokkal nagyobbak az igényeink, mint a szükségleteink.
Több élelmiszert vásárolunk,
mint amennyit elfogyasztunk,
több ruhánk van, mint amen�nyit hordunk. Ha mértékletességre törekszünk, és tartunk
olyan napokat például, amikor
csak gyalogosan közlekedünk
vagy csak a hűtőben talált élelmiszereket használjuk fel, inspiráló példával szolgálhatunk a
felnövekvő nemzedék számára.

Környezetbarát közösség
KÖVES ANDREA

Ötleteket, praktikákat
osztanak meg egymással a ZöldSopron
elnevezésű környezetbarát és egészségtudatos közösség
tagjai. A közösségi felületükön már közel 500-an csatlakoztak az ökotudatos
csoporthoz.
A közösség elindítója Borosné Bognár Petra, aki a saját
háztartását is megreformálta az elmúlt években ebben a
szellemben.
– Akkor kezdtem felfedezni
a környezetbarát háztartást,
amikor az első fiammal várandós voltam – mesélte Petra. – Elsőként kiváltottam a hagyományos, szintetikus mosóport és
öblítőt, helyette mosódiót és
mosószódát, illetve ecetes vizet használok. Ezzel jót teszek a családomnak és a környezetnek is, ráadásul olcsóbb

Borosné Bognár Petra indított el a ZöldSopron
kezdeményezést FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
megoldás. Ezzel párhuzamosan
szelektíven kezdtük el gyűjteni
a hulladékot otthon, majd arra törekedtünk, hogy minél
kevesebb legyen a szemetünk.
A második fiamnál már mosható pelenkát használtam, arctisztításnál a hagyományos

vattakorongot mosható textil
alapúra cseréltem, ugyancsak
anyagokból készült szalvétát
használok. Szenvedélyemmé
vált a pólóékszer-készítés is,
így nem vesznek kárba a már
nem használt ruháink, ráadásul ezek a kiegészítők szerintem

nagyon mutatósak amellett,
hogy környezetkímélők.
Petra elindított egy blogot is
a témával kapcsolatban, ennek
eredményeképpen sok-sok kérdést kapott hasonlóan gondolkodó anyukáktól, ez ösztönözte,
hogy megalakítsa a ZöldSopron
elnevezésű közösséget. Itt számtalan hasznos tanácsot, ötletet
osztanak meg egymással a tagok az egészséges táplálkozással
és a környezetbarát háztartással kapcsolatban. Különösen figyel a csoport a tudatos bevásárlásra. Tapasztalataik szerint az
élelmiszerek csomagolása termel sok-sok környezetre ártalmas szemetet. Ennek kiküszöbölése céljából nem műanyag
zacskókba teszik a megvett portékát, hanem dobozt visznek a
boltokba a felvágottak és a sajtok számára, a műanyag zacskók
helyett pedig praktikus átlátszó,
vékony anyagból készült kis tasakokba teszik a gyümölcsöket
és a pékárut. A közösség számára fontos az egészséges táplálkozás is, ennek jegyében sok-sok
bevált receptet is megosztanak
egymással.
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Dr. Farkas Ciprián: „A város polgársága mindig is kényes, egyúttal jó ízlésű volt”

A hűség évada a színházban
PLUZSIK TAMÁS

A magyar kultúra napjának előestéjén hirdette
meg a 2020/2021-es évad programját a Petőfi
Színház. 14 darabbal készülnek, amelyből felnőtt bérletben négy nagyszínházi, egy balettés egy kamaraszínházi előadás lesz.
Az 1921. december 14-én Sopronban tartott népszavazás századik évfordulója alkalmából a
hűség évadát hirdette meg a
Soproni Petőfi Színház.
– Sopronban a művészetek
és a kultúra iránti elkötelezettség évszázadokra nyúlik vissza
– kezdte a jövő évadot ismertető sajtótájékoztatón dr. Farkas
Ciprián polgármester. – A város polgársága mindig is kényes,
egyúttal jó ízlésű volt, meggyőződésem, hogy jelenleg is az,
így az elvárásoknak nem kön�nyű megfelelni, ezzel együtt úgy
gondolom, hogy ezt a magas
mércét a színház társulatának
sikerült megugrania. Elnézve a
jövő évad műsortervét, amikor
is a népszavazás, a civitas fidelissima centenáriumát ünnepeljük, meggyőződésem, hogy ez
az igényesség folytatódni fog.
A színházi világnapon, 2021
márciusában lesz a bemutatója
Németh László Széchenyi című
történelmi drámájának Csiszár
Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész
rendezésében. Az Eucharisztikus Kongresszus gondolatiságából táplálkozik Katona Imre:

Isten komédiása című misztériumjátéka, mely Szent Ferenc
életét dolgozza föl.
– A darabban monumentális konfliktusok jelennek meg,
melynek során egy tiszta lélek
megütközik a közönséges világgal úgy, hogy azon sikerül
változtatnia, miközben ebbe
önmaga, Szent Ferenc, testileg
belerokkan, de felmagasztosul
– adta meg az évad egyik izgalmas ősbemutatójának drámai
ívét a szerző, Katona Imre.
Somogyváry Gyula: És mégis
élünk című regényéből készült
táncjátékot Demcsák Ottó Harangozó-díjas balettművész
koreográfiájával és rendezésében láthatja majd a teátrum
közönsége a Sopron Balett
előadásában.
– Hubay Miklós: Római karnevál című színpadi játéka Lánczy Margitnak, a Nemzeti Színház örökös tagjának, az „örök
Évának” állít emléket, akit az
1950-es években egy méltatlan koncepciós perben tönkretettek. A darab az ő sorsán
keresztül mutatja be annak a
sok-sok ezer embernek a történetét, akiket a kommunista

Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra igazgatója, Katona Imre rendező és dr. Farkas Ciprián
polgármester az évadhirdető sajtótájékoztatón FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
rendszer kisemmizett és tönkretett – fogalmazott a darabot
színpadra állító Pataki András.
A felnőtt bérletben ezeken
kívül még két nagyszabású zenés előadás lesz látható: Ábrahám Pál: Bál a Savoyban című revüoperettje, valamint az
évad befejezéseként Eperjes Károly rendezésében a Chicago című musical.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1995
Gellér lemondott,
aztán mégsem…
Lemondtam, befejeztem az
edzősködést Sopronban, nyilatkozta vasárnap az Ászok
edzője, csapatának a Falco
KC-tól elszenvedett 91–79-es
vereségét követően. A mester
kettőt aludt az elhatározására, és lehiggadva nyilatkozott
lapunknak: – Megváltoztattam
az elhatározásomat, továbbra
is a Soproni Ászok edzője maradok. Nem hagyna nyugodni a
lelkiismeretem, ha elhagynám
a süllyedő hajót. Lehet, hogy
a lemondás lenne számomra
a legkényelmesebb megoldás. Két hét múlva azonban
már azt beszélnék a városban, hogy Gellér sem tudott
mit kezdeni a csapattal. Én
azonban olyan ember vagyok,
hogy végigcsinálom azt, amit
elkezdtem. Be akarom bizonyítani, hogy az Ászok csapatát bent lehet tartani a bajnokság A-csoportjában. (Új
Magyarország)

méter.). Felnőtt: 1. Horváth Sz.
Ferenc (SMAFC), 2. Szűcs Vendel
(SMAFC), 3. Gmeiner István
(SMAFC). Junior: 1. Salamon
Károly (Széchenyi Gimn.) 2.
Horváth S. József (SMAFC), 3.
Gmeiner Nándor (SMAFC).
Ifjúsági: 1. Tomsich Károly
(Széchenyi Gimn.), 2. Győrvári
Ottó (Széchenyi Gimn.) 3.
Németh Ferenc (Széchenyi
Gimn.). Serdülő: 1. Majsa László
(Széchenyi Gimn.) 2. Moser
Ferenc (Széchenyi Gimn.), 3.
Horváth Zoltán (Kellner Isk.).
Úttörő: 1. Németh Gábor
(Széchenyi Gimn.), 2. Lenárt
László (Kellner Isk.) (Kisalföld)

Megérkezett a tasakos
tej Sopronba is

Már Sopronban is kapható
tasakos tej. A szállítási nehézségek miatt az ellátás akadozik, de egyébként normális
időjárás mellett sincs már a
délutáni órákban tasakos tej.
Üvegbe viszont nem mérnek,
mert nincs a boltoknak tölcsérük. (Kisalföld)

1970
Évadnyitó síverseny
Sopronban

1920
Gyógyszerész Segédszövetség alakult
Sopronban

Kitűnő hóviszonyok kedveztek a társadalmi síszövetség
Sopronban megrendezett évadnyitó versenyének. A Daloshegyen lebonyolított vetélkedésben népes mezőny állt rajthoz. Eredmények: Lesiklás: (Táv:
420 méter, szintkülönbség: 90

Sopronban január hó 3-án
megalakult az Országos
G y ó g y s z e r é s z Sz ö v e t s é g
(Segédszövetség) ottani fiókja.
Elnök lett Grohmunn Vilmos,
titkár Zahoránszky Ervin, pénztárnok Kreskó Lajos és ellenőr
Gedeon Andor. Berke Miklós

úr március 1-jén való belépésre kismartoni patikájába
praxissal bíró keresztény nő
vagy férfi gyakornokot, esetleg nő vagy férfi nem okleveles munkatársat keres. Német
nyelv tudása előny. Kényelmes
kondíció, fényképpel ellátott
levélbeli ajánlkozásokat kér.
(Gyógyszerészi Közlöny)

A Területvédő Liga
gyűlése Sopronban

Sopron város magyar és német
lakossága lelkesen tüntetett a
Magyarországhoz való törhetetlen hűségének és ragaszkodásának jeléü l. A három
napig tartó ünnepségre az
adott alkalmat, hogy megalakították a Területvédő Liga
és a Nyugatmagyarországi
Liga helyi szervezetét. A vasárnap megtartott díszgyűlésen,
melyre a fővárosból küldöttségek utaztak le, határozati
javaslatot fogadtak el, melynek
értelmében a Magyarország
Területi Épségét Védő Liga és
a Nyugatmagyarországi Liga
helyi körét megalakultnak
mondották ki. „Ebből az alkalomból egyhangú határozattal
kijelentik, hogy ennek a magyar
földnek a haza testéből való
erőszakos elszakítása ellen egy
szívvel lélekkel tiltakoznak.” A
gyűlésből Horthy Miklós fővezért és Lehár Antal báró vezérezredest táviratilag üdvözölték. (8 Órai Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

A középiskolás bérletben a
fentieken kívül szerepel Goldoni: Mirandolina című komédiája, a felső tagozatosok bérletében A padlás című musical,
valamint a Fehérlófia című
táncelőadás. Az alsó tagozatosok, illetve az óvodások bérleteikben három–három darabot
láthatnak a Petőfi Színház következő évadában.

EGYEDÜLÁLLÓ ORSZÁGOS TURNÉ: Együtt ülünk a világfa
ágán címmel verses–zenés kulturális műsort visznek felsős
és középiskolás hátrányos helyzetű gyerekeknek, nehéz sorsú cigány fiataloknak a Soproni Petőfi Színház művészei. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati lehetőségének köszönhetően a tervek szerint 21 településen összesen
25 előadást tartanak gyermekotthonokban, nevelőintézetekben, fiatalkorúak börtöneiben januárban és februárban. Az
első állomás a soproni Cseresznyevirág Gyermekotthonban
volt, a színészek, zenészek nagy tapsot kaptak a produkcióért.

Egy élet – két csoda
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megrázó és egyben megható fotókiállítást
tekinthetünk meg február 2-től a Pannonia Hotel galériájában. A tárlaton olyan nőket
láthatunk, akiknél a várandósság ideje alatt diagnosztizáltak emlőrákot, ám – harcolva a daganattal – ma mégis boldog édesanyák.
Az országos kiállítássorozat soproni állomásának képein 18,
zömmel 40 év alatti nő szerepel, akik a saját példájukon keresztül szeretnének erőt adni
sorstársaiknak. Hősök ők, hiszen
a cél érdekében nemcsak gyermekeiket mutatják meg, hanem
a testüket, sőt akár a műtéti hegeiket is.
– Bár a statisztikák szerint az
emlőrák továbbra is főleg az 50
év feletti nőket veszélyezteti, a
tapasztalatok szerint a betegség

egyre nagyobb arányban bukkan fel a negyvenes, sőt fiatalabb éveikben járó – gyermekvállalási korban lévő – nőknél is
– tudtuk meg Schey Eta szervezőtől. – A késői felismerés miatt
évente 2500 nő esik a kór áldozatául. Az orvostudománynak
köszönhetően szerencsére ma
már a mellrákdiagnózist kapó,
várandós anyák is jól gyógyíthatóak, a babák pedig szinte
semmit nem érzékelnek a sugárkezelésből, kemoterápiából.

Mellrák mellett gyermeket szülni, boldog családi életet élni
azonban csak az időben megkezdett kezeléseknek köszönhetően lehet.
A Mellrákinfó Egyesület immár öt éve dolgozik azon, hogy
abból az átlagosan évi 8500 nőből, akiknél ma emlőrákot diagnosztizálnak Magyarországon,
minél többen életben maradjanak. A megfelelően végzett
önvizsgálat, a szűréseken való
részvétel azonban mindenkinek
esélyt ad akár egy új élethez is.
A kiállítást Halom Borbála, a
Mellrákinfo Egyesület elnöke,
Pásztor Enikő egyetemi oktató
és dr. Hoffer Krisztina, a Soproni
Gyógyközpont megbízott osztályvezető főorvosa nyitja meg
vasárnap 11 órakor.
A tárlat február 19-ig látogatható a Pannonia Hotelben.

Elhunyt Richly Zsolt
Életének 79. évében elhunyt a soproni Richly Zsolt Balázs Béla- és Károli Gáspár-díjas rajzfilmrendező, kiváló
művész, címzetes egyetemi tanár. Televíziós sorozatok,
egész estés tévé- és mozifilmek, gyermekeknek készülő
produkciók sora kötődik nevéhez. Generációk nőttek fel
az általa készített A kockásfülű nyúl és a Kíváncsi Fáncsi
kalandjain. Grafikusművészként is aktív alkotói életművet tudhat magáénak.
A rajzfilmrendező 1941-ben született Sopronban, középiskolai tanulmányait a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Líceumban végezte. Richly Zsolt tavaly tavasszal nyilatkozott lapunknak (Generációk kedvelt rajzfilmjei, Soproni Téma 2019. május 22.) annak kapcsán, hogy az általa
rendezett Luther/ Isten tenyerén? című film kapta a legjobb animációs filmnek járó díjat az 5. Magyar Filmhéten.
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„Több sopronit szeretnénk látni a város csapataiban”

15 éves a sportiskola

2020. január 29.

Honyák Máté:
cél az NB III.
PÁDER VILMOS

RÁZÓ LÁSZLÓ

A labdarúgásban az év eleje a bajnokság folytatására való felkészülésről szól. A listavezető
SC Sopron fiataljai, köztük Honyák Máté jókedvűen végzik az előírt feladatokat.

Idén 15 éve annak, hogy megalapították a
Soproni Sportiskola Egyesületet. Az eddig eltelt időszak eredményeiről, a célokról és a jövőbeni tervekről beszélgettük dr. Szekeres
Csaba egyesületi elnökkel.
– Honnan indult és hová jutott a Soproni Sportiskola az
elmúlt 15 évben?
– Tíz alapító taggal 2005ben döntöttünk egy új egyesület létrehozásáról. Kezdetben
mintegy 50 gyerek kosárlabdázott nálunk, jól mutatja a fejlődést, hogy ez a szám megtöbbszöröződött: ma mintegy 450
fiatal látogatja az edzéseinket,
ehhez jönnek még a legkisebbek, a nagyjából 200 ovis korú
kosaras. Nagy mérföldkő volt
az életünkben, amikor 2011től elindult a TAO-s finanszírozás, az pedig az egyesületnél
folyó szakmai munka elismerése, hogy ma már akadémiaként működhetünk. Jellemzően
minden versenyző korosztályra
három tréner jut: a vezetőedző
mellett másodedző és erőnléti

tréner is helyet kap a szakmai
stábokban.
– Milyen célok mentén folyik a napi munka a
Sportiskolánál?
– Meg kell találni az arányokat. A legfontosabb természetesen, hogy olyan játékosokat
neveljünk ki, akik az NB I-ben
vagy akár nemzetközi szinten
is megállják a helyüket. Minél
több soproni kosarast szeretnénk látni a város csapataiban.
Nyilvánvaló azonban, hogy nem
lehet mindenkiből első osztályú
játékos, célunk, hogy hosszú távon ők is a kosárlabda mellett
maradjanak: legyenek amatőr
játékosok, szurkolók, edzők, játékvezetők vagy épp szponzorok. A szakmai koncepció része a kiemelkedő tehetségek
gondozása, mindezt úgy kell

Dr. Szekeres Csaba, a Soproni Sportiskola
Egyesület elnöke FOTÓ: NÉMETH PÉTER
végezni, hogy a többi fiatal játékos is kapjon feladatot, senki sem érezheti, hogy felesleges
egy adott csapatnál.
– Milyen további elképzeléseik vannak?
– A napi munkát továbbra
is magas színvonalon kívánjuk végezni. Minél több játékost adnánk az SKC-nak, olyan

Babosék negyeddöntősök
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója két szettben legyőzte hétfőn szlovák, fehérorosz ellenfelét, ezzel bejutott a
legjobb 8 közé párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A Babos, Mladenovic duó

sorozatban kilencedszer jutott be legalább
a negyeddöntőbe az aktuális Grand Slamversenyen. A magyar, francia kettős tavalyelőtt megnyerte az év első Grand Slam-tornáját, tavaly pedig döntőt játszott ugyanitt.

kosarasokat szeretnénk kinevelni, akik a nemzeti válogatottban, nemzetközi szinten is
helytállnak. Jelenleg több iskolában dolgozunk a gyerekekkel,
éppen ezért tervezzük egy munkacsarnok létrehozását, amely
huszonnégy órában lehetőséget adna a magas színvonalú képzésre.

›

RÖVIDEN

Honyák Máté az SC Sopron házi gólkirálya, a megyei góllövő
lista második helyezettje. Tőle
kértünk értékelést.
– Hogy ítéli meg az őszi szezont, és mit vár a tavaszitól?
– A bajnokság első felében
nagyon jól és eredményesen
játszottunk. Ezután kicsit vis�szaestünk, de összességében
elégedettek lehetünk. A tavaszi
szezontól hasonló jót vagy még
jobbat várok.
– Folytatódik a gólgyártás?
– Remélem, igen, szeretnék
még hasznosabb tagja lenni a
csapatnak, őszi teljesítményemmel nem vagyok elégedett.
– Motiválja-e a magasabb
osztály lehetősége?
– Mindenképpen! Már négy
éve játszom a megyei bajnokságban, szívesen kipróbálnám
magam magasabb osztályban.
– Hogyan tudja összeegyeztetni egyetemi tanulmányait
a labdarúgással?

– Jól megfér egymás mellett a
tanulás és a sport. Az iskola nappal, az edzések az esti időszakban kötnek le. Vágyam, hogy
nyáron egyaránt örülhessek a
bajnoki címnek és a Széchenyi
István Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomámnak.
– A tavaszi első négy fordulóban rangadót játszanak a
Kapuvár és a Csorna otthonában. Hogy látja az esélyeket?
– A rangadók a csapat minden egyes tagját, így engem is
motiválnak. Minden mérkőzésen maximálisan és eredményesen kell teljesíteni, s akkor nem
kell a sorsolás miatt aggódni.
– Milyen a csapat és a közönség kapcsolata?
– Minden mérkőzésen érezzük biztató szeretetüket. Köszönjük, hogy ennyien drukkolnak nekünk, reméljük, hogy
tavasszal még több szurkolónak okoz örömet és szórakozást a játékunk.

Fertő-kerülés
Kilencedszer tartották
meg az elmúlt héten az
Európa legnagyobb téli
extrém kalandjaként hirdetett Fertő-kerülést.
A 80 kilométeres túra
kiindulópontja idén is
Hegykőn volt, míg a teljes, 120 kilométeres kört
megtevők pénteken hajnalban az ausztriai Oka
(Oggau) településről
rajtoltak el. A szervezők
célja, hogy minél több
embert megmozdítsanak. A kezdeményezés sikerét jól mutatja,
hogy idén közel hétezren vágtak neki a különféle távoknak.

Honyák Máté az SC Sopron házi gólkirálya
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Focitorna gyerekeknek

Két korosztályban 8–8 csapat mérkőzött meg egymással; felvételünkön a SFAC
(fehér) és a Kőszeg U9-es együttese FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kitűnő hangulatban ért véget a Hajós Soptrans
SFAC U7-es, U9-es labdarúgótorna vasárnap.
A 8–8 csapatos megmérettetésen a hétéveseknél az első helyen a kőszegi 1-es számú csapat
végzett, a második a helyi SFAC
(fehér) együttese lett, a harmadik helyet a Kőszeg 2. szerezte

meg, míg a SFAC másik csapata, a pirosak negyedikek lettek.
A kilencévesek között legjobban
a belediek szerepeltek, a második helyen a SFAC (piros) focistái végeztek, harmadik a Kőszeg

lett, míg a SFAC fehér együttese
nyolcadikként zárt. A versengés
vasárnap 8 órától a Krasznaicsarnokban folytatódik az U11es, U13-as csapatok kupájával.
– Mind a két tornának lett egy
igazán elgondolkodtató, új mottója: „Mozgásod a jókedved és az
egészséged záloga”– mondta lapunknak Hajós Tamás, a torna
ötletgazda–névadója.

2020. január 29.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
Január 29., szerda
19 óra, Krasznai
Ferenc Sportcsarnok
SMAFC – Békési SzSK
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Családi jeges nap

Február 1., szombat 18
óra, Novomatic-aréna
SKC – Kaposvári KK

Terem
labdarúgás
Február 1., szombat
9 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
Városi téli torna
Február 1., szombat 10
óra, Gárdonyi-iskola
Városi általános és középiskolás torna

Sífutás
Február 1., szombat 10
óra, Sopron Parkerdő
Sífutó nyílt nap

Teke
Február 2., vasárnap
10 óra, Győri úti
tekepálya
Turris SE Sopron
– Tatabányai SC

Bowling
Február 5., szerda 14
óra, All Star Bowling
Városi csapatbajnokság
5. forduló

A családi jeges nap ezúttal is népszerű volt: mintegy háromszázan vettek részt a szabadidős sporteseményen FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
RÁZÓ LÁSZLÓ

Jókedvűen csúszkáló, fakutyázó, bójákat kerülgető gyerekek – ismét családi jeges napot szervezett a városi műjégpályán a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség.
A soproni önkormányzat támogatásával
megvalósult sportrendezvényen ingyenesen lehetett

belépni szombaton délután a
jégpályára, sőt, az első százötven résztvevő még ajándékot
is kapott.

Nagy győzelmek

– Célunk, hogy a gyerekek minél előbb megszeressék a korcsolyázást, a felnőttek pedig kipróbálhassák a korizást és az ehhez

kötődő sportokat – mondta
Csiszár Szabolcs alpolgármester. – Szép hagyománya van a
jeges napnak városunkban, a
megvalósításért köszönet illeti
a kormányt, valamint a Magyar
Szabadidősport Szövetséget, illetve annak soproni szervezetét.
Kósa István, a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

Eb-győztes vízilabdázók
21 év után újra Európa-bajnok lett a magyar férfi vízilabdacsapat: óriási küzdelemmel, 9–9-es döntetlen után ötméteresekkel
győzte le Spanyolországot. Az már a mérkőzés előtt tudható volt, hogy a magyarok
megszerezték az olimpiai kvótát, ugyanis a
spanyolok, mivel tavaly világbajnoki ezüstérmet szereztek, ott lesznek Tokióban.
A női válogatott a Duna Arénában megtartott Európa-bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg. Ez az eredmény pedig
azt jelenti számukra, hogy tavasszal selejtezőt játszanak az ötkarikás játékok részvételi jogáért.

A Sopron Basket hazai pályán a Lyont (felvételünkön), idegenben pedig a
Szekszárdot tudta legyőzni FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Euroligában a Lyont, a hazai bajnokságban
pedig idegenben a Szekszárdot tudta legyőzni
a Sopron Basket női kosárlabdacsapata.
A francia csapat elleni, hazai
mérkőzésen óriásit játszott Tina
Krajisnik, a center ellen nem volt
ellenszere a vendégeknek ezen
az estén, végül a soproni játékos
18 ponttal zárt. Jelena Brooks hárompontosai mellett a csapat védekezése is sokat segített abban,
hogy komoly előnybe kerüljön a
Sopron Basket. A Lyon a meccs
hajrájában feljött hat pontra,
de végül magabiztos hazai siker
született. A végeredmény: Sopron Basket – LDLC Asvel: 67–53.
A bajnokságban nehéz feladat várt Fegyvernekyékre: a

Szekszárd otthonában léptek
parkettre szombaton. A hazaiak kezdtek jobban, szünetre
azonban minimalizálta a hátrányát a Sopron Basket. A találkozón óriási küzdelem zajlott és nemcsak a csapatok, a
hazai és a szép számú soproni
szurkolótábor is kitett magáért.
Crvendakic extra teljesítményt
nyújtott, 22 ponttal zárta a
meccset, „Jeca” Brooks pedig a
legjobbkor, az utolsó negyedben dobott két hármast, így a
hajrára már a Soproné volt az
előny, ezt pedig meg is tartotta

a vendégcsapat. A végeredmény: Atomerőmű KSC Szekszárd – Sopron Basket: 59–65.
– Az Euroliga-meccsen úgy
éreztem, visszatértünk arra
az útra, amin haladnunk kell
– összegzett Gáspár Dávid vezetőedző. – Büszke vagyok a lányokra, bízom abban, hogy ezzel a játékkal még lesznek fontos
győzelmeink. A Szekszárd otthonában iszonyatosan nehéz
győzni, óriási meccset játszottunk. Ismét kiemelném szurkolóink támogatását, nekem
pedig külön öröm a győzelem,
hiszen Szekszárdon még nem
nyertem edzőként.
A Sopron Basket Gdynia elleni, lengyelországi mérkőzése kedd este, lapzártánk után
ért véget.

elnöke hozzátette: három
ügyességi versenyen vehettek
részt a gyerekek és a felnőttek a jeges napon, a legjobbakat ezúttal is oklevéllel díjazták. A családi program most
is kiválóan sikerült, hiszen
mintegy háromszázan vettek részt a hétvégi szabadidős
sporteseményen.

A svédországi kézilabda Európa-bajnokságot a magyar férfiválogatott kilencedikként zárta. Így biztossá vált, hogy nem
vehet részt áprilisban az olimpiai selejtezőtornán, azaz lemarad a tokiói nyári
játékokról.
A Debrecenben rendezett rövidpályás
gyorskorcsolya Európa-bajnokságon is volt
magyar érdekeltség. A 21 éves Liu Shaoang két arany- és két ezüstéremmel, míg
24 esztendős bátyja: Liu Shaolin Sándor két
arany- és egy ezüstéremmel zárta a kontinensviadalt. Liu Shaoang első alkalommal
az összetettben is diadalmaskodott.

FOTÓ: MTI – SZIGETVÁRY ZSOLT

SKC: szűk vereség
MUNKATÁRSUNKTÓL

Négypontos vereséget szenvedett a Sopron
KC a Zalaegerszeg otthonában a bajnokság 17.
fordulójában.
A találkozóra természetesen
rengeteg soproni szurkoló utazott el a zalai megyeszékhelyre,
a mérkőzés fantasztikus hangulatban indult. Sajnos a vendégcsapat játékosai két negyeden át
hadilábon álltak a pontszerzéssel, elsősorban a kétpontosokat
dobták gyenge arányban. Így a
nagyszünetre már 12 egységnyi
hazai előny alakult ki (47–35).
Fordulás után aztán nagyot
változott a játék képe, az SKC

átvette az irányítást, Thompson és Takács is hármasból volt
eredményes, a csapat pedig jól
védekezett. Nagy csatában nemcsak elolvadt a hazaiak előnye,
de Rivers pontjaival a vezetést is
átvette a vendégegyüttes. Óriási izgalmak maradtak az utolsó negyedre, amelyben a feljavuló Carter pontjaival, illetve a
nagyot játszó Thompson és Takács Norbi kosaraival ismét vezetett az SKC. A döntés az utolsó

percre maradt, amikor Johnson
pontjaira nem érkezett válasz,
majd Szabó Zsolt és Bibbins
büntetőkből állította be a végeredményt: Zalakerámia ZTE
– Sopron KC: 82–78.
– Az első félidőben nem úgy
védekeztünk, ahogy szoktunk,
és ahogy egy ilyen szintű csapat otthonában kell – mondta
Kostas Flevarakis vezetőedző.
– Nagyobb hátrányba kerültünk,
de a második félidei agresszivitásunkkal fordítani tudtunk, sajnos a végén voltak kisebb hibáink, így a győzelem elmaradt.
Az SKC szombaton 18 órától
a Kaposvár együttesét fogadja
a Novomatic-arénában.
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Árvai Máté és lelkes csapata izgalmas diákprogramokat szervez

Igazi közösségi ember
MADARÁSZ RÉKA

Harmadik éve vezeti sikeresen a
Soproni Széchenyi István Gimnázium diákönkormányzatát Árvai Máté. A 11. d osztályos fiú elnöksége
alatt több új kezdeményezés szolgálta a közösségi élet felpezsdítését, most éppen a diáknapra készül nagy erőkkel évfolyamtársaival.
Alig egy éve járt a Széchenyibe Máté, amikor beadta a pályázatát a diákelnöki pozícióra.
Fő célja az volt, hogy mozgósítsa a diákságot, színesebbé tegye
iskolája tanórákon kívüli életét.
– Az elmúlt két és fél évben
olyan új programokat szerveztünk, mint például a nemzetközi napok, a halloween-parti
vagy a Valentin-nappal egybekötött palacsintasütés – mesélte a kiváló kommunikációs
képességekkel megáldott fiatalember. – Több pályázatot is
megnyertünk, melyeknek köszönhetően új tanulótereket
tudtunk kialakítani – felújítottuk a dísztermet, az egyik sarkában pihenő- és beszélgetősarkot rendeztünk be; széppé
varázsoltuk a klubhelyiséget, új

›

bútorokkal szereltük fel a büfé
előtti teret.
Máté természetesen mindezt
nem egyedül, hanem a csapatával érte el. Egy év múlva készülnek lemondani, és úgy tűnik, két
lelkes és ügyes lány személyében már meg is van, ki veszi át
a stafétabotot. Az ígéretes utódjelöltek „betanítása” már zajlik,
egyre több feladatot bíz rájuk
a DÖK – egyrészt azért, hogy
önállósodjanak, másrészt azért
is, mert ők most teljes erőbedobással készülnek a január 31i diáknapra.
– A diáknapot minden évben
a 11. évfolyamosok szervezik, és
hihetetlen együttműködést igényel mind az osztályfőnököktől, mind pedig az osztályoktól. Önmagában már ebből is

RÖVIDEN

Egyetemfoglaló
Sopronvivor néven hirdette meg a VIII. Egyetemfoglalót
a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi kara. A vetélkedőn középiskolások vehettek részt. Idén húsz csapat
nevezett, ez 100–120 versenyzőt jelentett. A versengésen legjobb soproniként a Fáy-szakgimnázium „Fáy–Kettő” elnevezésű csapata ezüstérmet szerzett. – A tanárok
évről évre lelkesen készítik fel a diákjaikat, hiszen mindig más témát és kerettörténetet találnak ki a szervezők
– közölte dr. Paár Dávid egyetemi docens. – A csapatok
idén egy képzeletbeli szigetre vetődtek, ott kellett gazdálkodniuk a javakkal. Fiktív cégek részvényeiből vásárolnak, ezzel kereskednek, adják-veszik azokat. Ezzel vezették be a szervezők a diákokat a közgazdaságtan alapjaiba.

A HÉT MOTTÓJA:
„A képesség, hogy
azt lássa az ember,
amit a többiek
nem látnak, sokkal
fontosabb, mint
nem látni azt, amit
mindenki lát.”
Lewis Carroll (Charles
Lutwidge Dodgson)
(angol író, költő, matematikus,
anglikán pap és fényképész)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Lewis Carroll:
Alice Csoda
országban

Árvai Máté a Soproni Széchenyi István Gimnázium diákönkormányzatának
elnöke FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
rengeteget lehet tanulni – tette hozzá az agilis fiú. – Az idei
program rendkívül izgalmasnak
ígérkezik: kiválasztottunk 13 történelmi eseményt és 13 slágert,

mindegyik osztály húzott egyetegyet, melyekből színpadi produkciót kell készíteniük. Az előzetes feladat egy trailer videó
elkészítése volt, az alkotásokat

már értékelte a zsűri. A kapott
pontszámokhoz adódnak majd
hozzá a főfeladat pontszámai,
és így derül ki, hogy ki lesz az
idei győztes.

Megérdemelt siker
MADARÁSZ RÉKA

Két rendkívül kreatív handleros tanárnő a tavalyi tanévben
Nyomozás Erdélyben címmel krimijátékot szervezett az iskola két informatikus
osztályának.
Horváth Anita, a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájának informatika szakos tanára és
kolléganője, a magyar nyelv
és irodalom szakos Horváthné
Gyurisán Szabina a tavaly áprilisi digitális témahétre különleges projekttel készült.
A Nyomozás Erdélyben című
krimijátéknak csak az előkészületei három hetet vettek igénybe, mialatt – más szaktanárok
bevonásával – rendhagyó órákat
tartottak a kilencedik és tizedik
informatikus osztályosoknak,
akik mit sem sejtettek abból,
hogy mi készül…
– A Nyomozás Erdélyben című projekt célja az volt, hogy
a diákok átéljék a krimi műfajának jellegzetességeit: nyomozóként derítsenek fel egy
gyilkosságot, miközben a többi
tantárgy keretében megszerzett
ismereteiket szükségszerűen digitális környezetben alkalmazzák – mesélte Horváth Anita

Ennek a furcsa ötletektől hemzsegő, kalandos,
vidám mesekönyvnek a
szerzője, Lewis Carroll
matematikaprofesszor
volt az oxfordi egyetemen. 1865-ben megjelent könyvében elvezeti
az olvasót Csodaországba
– amely valójában álomvilág, a Viktória királynő
korabeli Anglia torzképe.
Megtalálhatjuk e könyvben az angol igazságszolgáltatás, iskolarendszer
vagy éppen a sportszenvedély végletekig vitt, humoros torzképét is.

Ez történt
Sopronban

Horváthné Gyurisán Szabina és Horváth Anita
krimijátéka több pályázaton is nyert
ötletgazda. – A krimijáték öt
napon keresztül zajlott, és egymásra épülő feladatokból állt,
melyeket egy internetes applikáción kaptak folyamatosan
a tanulók.
A játék egy halálhírrel vette kezdetét, és természetesen
a gyilkos kilétének kiderítése
volt a cél. A nyomozást diákokból álló csapatok végezték, a szereplőket pedig az iskola tanárai
alakították. Mind a pedagógusok, mind a diákok hihetetlenül
jól szórakoztak. A fáradhatatlan
tanárnőknek mindössze két
hetük volt arra, hogy anyagot

állítsanak össze a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ
pedagógus pályázatára. Méltán
nyerték el az első helyezést és
a „Kódoljunk STEM projektet”
különdíját.
– A Tempus Közalapítvány
Digitális Módszertár felületére is pályáztunk ugyanezzel a
projektünkkel, és Digitális pedagógus-díjat kaptunk – tette
hozzá Horváthné Gyurisán Szabina. – A digitális tér konferencián mutattuk be a munkánkat,
miután arról beszéltünk, hogy
mit jelent számunkra digitális
tanárnak lenni.

Jön az Offspring a VOLT Fesztiválra
Három élvonalbeli rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a
The Offspring iratkozott fel a napokban – a
korábban bejelentett fellépők mellé – a soproni VOLT Fesztivál idei fellépőinek listájá-

›
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ra. Ezzel, valamint a Halott Pénz, a Bagossy
Brothers Company, Majka & Curtis, a Tankcsapda és még néhány hazai kedvenc bejelentésével – öt hónappal a fesztivál előtt
– elkészült a nagyszínpad programja.

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

95 évvel ezelőtt, 1925. január 16-án hunyt el Sopronban Muck Endre erdész,
a „soproni erdők atyja”. Hennersdorfban született 1851.
május 14-én.
75 évvel ezelőtt, 1945. január 17-én indult el a fertőbozi vasútállomásról annak
az aranyvonatnak nevezett
szerelvénynek az első része,
melyben a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét, a Budapesti Árvaszék kincseit, a
Magyar Tudományos Akadémia aranyvagyonát, ékszereket és értékpapírokat
szállították. A vasúti vágányokon felhalmozott kincs
tovább gyarapodott magyar
állampolgárok – többségében a zsidóság – személyes
javaival, múzeumi és ipari
anyagokkal, így 1945. január végén már 77 vagon állt
a vágányokon. A kincsek
két részletben hagyták el az
országot, a második szerelvény január 23-án indult.
A fővárosból indult szerelvény 1944. december 10-én
érkezett Fertőbozra.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája

A tenisz kortalanná tesz

...TIK–TAK–TIK–TAK...

Ha valamire létezik egyszerűbb megoldás, akkor alapból érdemes azt választani.
A szívverésszámunkat a mindennapokban például a legegyszerűbben a pulzusunk
tapintásával ellenőrizhetjük.
Ezt bárki megtanulhatja (és
jó lenne, ha mindenki meg is
tanulná). A csuklónkon, annak hüvelykujjunk felőli részén, ha tenyerünket felfelé
fordítjuk és a másik kezünk
második és harmadik ujjával elég kitartóan keresgélünk…, egyszer csak… érdekes lüktetést érzünk. Próbálja
csak ki! Ha 15 másodpercen

›

át számoljuk a pulzusunkat,
és a kapott értéket megszorozzuk néggyel, már tudjuk
is a percenkénti szívverésszámunkat. Persze egy automata vérnyomásmérő
vagy egy még automatább
okosóra is mutatja nekünk
ezt az adatot.
Figyelni érdemes rá. Általánosságban a tartósan 50
alatti vagy tartósan 90 feletti,
nyugalmi, pihenésnél mért
pulzusszám vagy az összevissza egyenetlen lüktetés
betegséget jelezhet, tehát
oka tisztázandó.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JANUÁR 29. – FEBRUÁR 4.

Január 29.,
szerda

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Január 30.,
csütörtök

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Január 31.,
péntek

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Február 1.,
szombat

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329-921

Február 2.,
vasárnap

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Február 3.,
hétfő

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–05

Február 4.,
kedd

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás, melynek
igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem.
Dr. Lippai Nándor a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett, majd 1955-ben állatorvosi
diplomát szerzett a budapesti
Állatorvostudományi Egyetemen. Változatos és szerteágazó
volt a szakmai pályafutása, az
ország számos pontján dolgozott kör-, illetve hatósági állatorvosként, de ahogy mondja, két
dolog állandó volt az életében:
a sport és a tarokk. Így van ez
ma is: hétfőn tarokk, szombaton tenisz, ez utóbbi rendszerint Krisztián fiával párosban.
– Gyerekkorom óta imádom
a sportot – kezdte dr. Lippai
Nándor. – Egyetemistaként az
Állatorvostudományi Egyetem
labdarúgócsapatának a kapusa
voltam. Jó kis gárda volt, például
előttem volt balhátvéd az a Kovács Ferenc, aki később az egyetem nagyhírű professzora, majd
rektora lett, a középpályásunk
pedig az a Preinsperger József
volt, aki hosszú ideig Győr–Moson–Sopron megye főállatorvosaként tevékenykedett. Abban az időben élte virágkorát a
Puskás-féle Aranycsapat, szinte
minden hazai válogatott mec�csükön ott voltam, így a londoni

Lippai Krisztián és dr. Lippai Nándor közös hobbija a tenisz FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
6:3 budapesti 7:1-es visszavágóján is. A foci mellett a másik szerelem a tenisz volt, ami abban
az időben „úri sportnak” számított. A Római-parton több pálya is volt, oda jártunk ki mi is
nemcsak játszani, hanem csodálni az akkori „menőket”, Gulyás Istvánt, Körmöczy Zsuzsát.
Nagy kincs volt akkoriban egy
rakett, ahogy abban az időben
a fából készült teniszütőt nevezték, de még a teniszlabda
is. Felejthetetlen emlék, hogy
a délutáni államvizsgám előtt
délelőtt még a Római egyik salakpályáján játszottunk. Mindez
közel hatvan éve történt, az élet
és a szakma időközben sokfelé

elsodort, de évtizedek óta itt,
Sopronban egy baráti társasággal minden szombaton két órát
teniszezünk: nyáron szabadban,
télen teremben. Persze már régóta csak párosozunk, ilyenkor
rendszerint Krisztián fiammal
vagyok. Igen, a tenisz számomra örök szerelem.
– Úgy gondolom, nagy ajándék az élettől, ha valaki a 89 éves
édesapjával hétről hétre rendszeresen teniszezhet, és ez nekem megadatik – vette át a szót
édesapjától Lippai Krisztián,
aki civilben építési vállalkozó.
– Apuval többször indultunk
együtt a Katter Herbert családi páros teniszversenyeken is.

Nemcsak az édesapám, hanem
az édesanyám részéről is megkaptam az „oltást” a sporthoz, ő
ugyanis annak idején a soproni
vívóélet egyik kiválósága volt.
Először én is fociztam, majd kézilabdáztam, és csak ezt követően jött a tenisz. Annak idején
elindultam néhány korosztályos versenyen is, de lényegében amatőr maradtam, ahogy
viccesen mondani szoktam,
csak a tenyeresem profi. Büszke vagyok édesapámra, a soproni tenisz doyenjére, aki egyúttal
sokaknak például is szolgálhat
arra, hogy a sport, ezen belül is
a tenisz kortalan, sőt, kortalanná is tesz.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 5-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 15-i rejtvényünk megfejtése: a magyar kultúra napja. Szerencsés megfejtőnk: Láng Lajosné, Sopron, Juharfa utca.
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Egyre népszerűbb az énekes Senorita című dala

Camila tovább hódít

Marja, a sokoldalú művész

KÓCZÁN
BÁLINT

Nagyot
szól Camila Cabello
legújabb dala, amely
világszerte egyre népszerűbb. Eközben a
csinos énekesnő szerelmével közös Senorita című slágere
közel jár az egymilliárdos nézettséghez.
My Oh My – ez Camila Cabello legújabb slágerének a címe,
amely szépen szerepel a slágerlistákon. Az énekesnő segítségére volt ezúttal az amerikai DaBaby szövegíró–rapper.
Camilától nem áll távol más
előadóművészekkel együtt dolgozni, ami még sikeresebbé teszi. Shawn Mendes-zel együtt
jelentette meg a Senoritát, a forró hangulatú klipre pedig már
több mint 887 millió kattintás
érkezett a videomegosztón.
A még mindig csak 22 éves
énekesnő karrierje meredeken
ível egyre feljebb és feljebb:
2012-ben a Fith Harmony lánybandával kezdődött karrierje.
Három évvel később szólóéneklésre váltott. Segítségére volt az
említett másik fiatal nagyágyú,
Shawn Mendes, aki ma már hivatalosan is (?) a szerelme, valamint Machine Gun Kelly. Azóta
nincs megállás!

›

sarok
MADARÁSZ RÉKA

Marja Kohán sokszínű egyéniség: a világ számos
országában élt, több képzőművészeti ágban is
alkotott, szolid fekete humorral fűszerezett rövid történeteket ír, és az északi népek varázslataival is megismerkedett. Nyolc éve él férjével és
fiával Sopronban.
Kevert nemzetiségű család
sarjaként jött a világra Marja
Szentpéterváron, ő azonban
finn származásúnak tartja
magát. Egy magyar diák feleségeként került Budapestre, ahol ötvösművészetet tanult egy esti iskolában. Első
házassága rövid életű volt,
egy lánya született, akit már
a második férjével nevelt fel.
– Imre akkoriban még Németországban lakott, és a
reklámszakmában dolgozott
– mesélte Marja tökéletes
magyarsággal. – Eseménydús, vidám éveink voltak. Akkoriban üveg és fém

Gulyás Roland videója

Camila Cabello
A dekoratív hölgy 2016 decemberében jelentette be távozását a lányformációtól, hogy
aztán megjelentesse Camila című szólólemezét.
Camila Cabellónak olyan nagy
slágereket köszönhet eddig a

zenevilág, mint például a Havana, a Shameless vagy a Liar,
és újdonságának is borítékolható a sikere. Az énekesnő második albuma tavaly decemberben
jött ki, amelyen bőven akadnak
még gyöngyszemek.

RÖVIDEN

Készen állsz?

Gyászol a Monty Python

Pál Dénes a Készen állsz című újdonságában a bizalomról énekel, mikor a szeretett
személy egy újabb lépését támogatjuk hittel és teljes szívvel. A felvétel bejutott A Dal
2020 verseny mezőnyébe, a zenét és a szöveget Molnár Tamás írta, de közreműködött
Somogyvári Dániel is, illetve készült egy klip
Czoller Bence rendezésében.

Más hírességek mellett a legendás Monty
Python tagjai is megemlékeztek a közelmúltban 77 évesen elhunyt Terry Jonesról,
a társulat egyik alapítójáról. A walesi komikus színész, forgatókönyvíró, rendező szerepek hosszú sorát játszott a Monty P
 ython
Repülő Cirkusza című tévésorozatban,
majd a csoport számos filmjét rendezte.

Az X-Faktor 7. évadában ismerte meg a közönség Gulyás Rolandot, aki különleges és
férfias hangjával a 3. helyig menetelt.
2018-ban A Dal színpadán is
megmutatta tehetségét Hypnotized című számával, most
magyarul énekel.
A Superstereóként jól ismert
Laskai Viktorral és Tariska Szabolccsal alkották meg Veled
akarom című új dalát, a szerelmes szerzeményhez pedig Roland forró videót is forgatott
egy elbűvölő lány, Kovács Kitti
társaságában.
A sportos énekes igyekezett
a legjobb formában kamera elé
állni, a reflektorfényben pedig teljesen elengedte magát,

Jön a Varázsszavak folytatása
Mozgalmas évet zárt, 2020-ban
pedig újabb nagy dobásra készül
Betuker Botond. A soproni rendezvényszervező, művész dolgozik már a Varázsszavak című
darab folytatásán.
– A munkám mellett szinte teljes egészében a színházról szólt az elmúlt
esztendő – kezdett bele Betuker Botond. – Nagy megtiszteltetés ért, amikor felkérést kaptam a Soproni Petőfi Színháztól, ahol helyet kaptam A víg
özvegy, a Valahol Európában és a Hamupipőke című előadásokban.
A soproni előadó örömmel gondol
vissza augusztusra is, hiszen Fertőszéplakon ismét megrendezhette Az
öröm útja című misztériumjátékot,
mindezek mellett pedig önálló produkciókat adott, fellépett a Showtime Bulizenekarral, és közreműködött Sárdy
Barbaráék Gospel című dalában.
Botond 2020-ban jubileumot ünnepelhet, hiszen húsz éve, hogy Sopronban
elkezdett tevékenykedni a kultúra és a
rendezvényszervezés területén.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

kombinálásával készítettem
ékszereket. 2004-ben kivándoroltunk Máltára, ahol
egy kisebb szigeten, Gozon
éltünk. Az autentikus brit
gyarmati hangulat teljesen
magával ragadott bennünket. Úgy éreztük magunkat,
mint Hemingway Kubában.
A kreatív hölgynek egy prehisztorikus templomban
volt egy különleges élménye, amelynek hatására festeni kezdett. Az alapanyagok
kikeverését a lányától tanulta, a reneszánsz művészek
által használt technikát pedig mintha mindig is ismer-

te volna. A család következő állomása Svájc volt, ahol
Marja egy orosz nyelvű társaság tagjaként írni kezdett.
Fantasztikus történeteinek
stílusát mágikus/ fantasztikus realizmusnak nevezi
– akár csak a festményeiét.
Ezután a kalandos természetű nő ősei nyomdokába
indult, és az északi népek
kultúráját tanulmányozta.
Megismerkedett többek között a rúnákkal.
– Néhány évet Bécsben is eltöltöttünk, alkalmunk volt
megismerni Sopront, és
nyolc évvel ezelőtt az örökségemből már itt vettünk lakást – tette hozzá a művész.
– Egy csomó új ötletem van.
Az utóbbi időben egy ősrégi művészet felé fordultam,
amely a szobrászat és a kerámiázás keveréke.
Marjának március 21-én nyílik kiállítása a Soproni Petőfi Színházban.

A dESZKa Társulattal az elmúlt években számos különleges produkciót vitt
színpadra – például Kowalsky meg a
Vega dalaiból, így ebben az esztendőben újabb nagy durranásra készül.
– Lassan pontot teszek a legújabb darabom szövegkönyvére, amelyben a
Varázsszavak című produkciónkat szeretném folytatni. A kóristák című fran-

cia filmet írom át színpadra, amelynek
érdekessége, hogy Kowalsky slágerei
után idén Demjén Ferenc dalok is felcsendülnek – árulta el. Botondnak a
közelmúltban egy jótékonysági rendezvény megszervezésére is jutott ideje: a nemrég lezajlott retró batyus bulival az idén 25 éves soproni koraszülött
osztály alapítványát támogatták.

Betuker Botond (középen) és a Kowalsky meg a Vega

és felszabadultan táncolt
partnerével.
– A nézők az életvidám
és a komoly arcomat is láthatják a videóban. Remekül
éreztem magam a forgatáson, sikerült teljesen átszellemülnöm – mesélte az előadó,
aki egy éve költözött Sátoraljaújhelyből Budapestre, hogy
megvalósítsa álmait: – Folyamatosan képzem magam testileg-lelkileg, és nagyon
élvezem, amit
csinálok.

Parkolókban
zenélt, sztár lett
Mind Is a Prison címmel vadonatúj dallal vonzza magához
a rajongókat Alec Benjamin.
A fiatal tehetség igen ügyesen megy egyre feljebb a képzeletbeli ranglétrán. A 25 éves
Los Angeles-i énekes–dalszerző
nem mindennapi zenei múltat
tudhat maga mögött. Első lemezszerződését követően saját magának szervezett európai turnét, nem is akármilyet
– Shawn Mendes és Troye Sivan
koncertjei előtt játszott a parkolóban várakozó rajongóknak.
Nem sokkal utána már Jon Bellionnal közösen stúdiózott.
Alec Benjamin 2017-ben megjelent I Built a Friend című dalával belopta magát Amerika szívébe. A srác 2018-ban debütáló
albuma, a Narrated For You szintén hatalmas sikereket aratott,
mi több, Let Me Down Slowly
című dala már több mint 493

Alec Benjamin
millió streamlejátszást generált a Spotify-on, a hozzá készült
videoklipet pedig 100 millióan
látták a YouTube-on.
Alec ezúttal vadonatúj singlelel lepte meg közönségét, ami a
Mind Is A Prison címet viseli. Az
előadó új dalában mélyebb témát boncolgat, az ember belső
gondolataival vívott küzdelméről énekel.
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