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Rúzsa Magdi körül felpörgött az élet. 
Különleges kosztümök, kleopátrás 
hajviselet, határozott sminkek  

– a csábító díva óriási sikerrel futó, 
önálló színházi esttel lépett a 

közönség elé.

(Olimp)-
ikonok 
lehetnek

Időtálló 
a Doktor úr 

A londoni ötkari-
kás játékok indulói 
között lehet a sop-
roni Prájczer Péter 
és Rozsenich Gábor 

BMX-es, vala-
mint 

Némedi 
Csilla 
ökölvívó 
sportoló.

7

A soproni iskolabüfékben nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges táplálkozásra Fotó: PluzsiK tAMás

Egészséges iskolabüfék

6

8

„ A madarak számára ínséges időben – novem-
bertől februárig – minden segítség jól jön a 
madáretetők környékén. Erre elsősorban az 

olajos magvak, így a napraforgó az egyik legalkalma-
sabb, hiszen azt a legtöbb madár szívesen fogyasztja. 
 (Madarat etetni nemes feladat)

„ Szabó Gyula Kristóf, a Hunyadi-iskola hato-
dik évfolyamos tanulója fafaragással, bútorok, 
makettek készítésével tölti szabadidejét. Művei 

natúr fából készülnek, nem festi és nem is lakkozza 
őket, csupán a felületüket dolgozza, simítja el. A jövő-
ben is a fával, fafaragással szeretne foglalkozni.
 (Hatodikos fafaragó) 4
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Patikamérlegen  
a magyar gazdaság

5

A soproni Keres-
kedelmi és iparkamara 
gazdasági évnyitót 
szervezett a Nyugat-
magyarországi 
Egyetem Köz gaz-
daság tudományi 
Ka rának aulájában, 
melynek egyik elő-
adója Parragh lászló, a 
Magyar Kereskedelmi 

és iparkamara 
elnöke volt. 

Rúzsa
Magdi
átváltozása

9

Egy korai búcsú 
margójára

Biztossá vált a női kosárlabda Euroligában, hogy 
nem lesz a legjobb 16 csapat között az uniqa 
Euroleasing sopron. székely Norbert vezetőedző 
szerint a csapat magyar magja nagyon stabil, ám 
az idei keret nem olyan erős Euroliga-szinten. 
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– Városunk büszke lehet a Sopron és Vidéke 
Horgászegyesületre, arra a nagyszerű mun-
kára, amelyet a csaknem ezerfős tagság végez – 
jelentette ki a városvezetés nevében dr. Simon 
István alpolgármester  az egyesület küldött 
közgyűlésen.

Megtartotta éves küldött köz-
gyűlését  a Sopron és Vidéke 
Horgászegyesület. A vezetőség 
beszámolója után ismertették a 
munkatervet, a felügyelőbizott-
ság ezt teljesíthetőnek ítélte. 
Az egyesület nagy elismert-
séggel  rendelkezik a megyei 
és az országos horgászmoz-
galomban. Költségvetésük 20 
millió forint, évente  tízmilliót 

fordítanak haltelepítésre.  Az 
egyesület kezelésébe tartozik 
a Gida-patak, az Ibolya-tó, a 
Kistómalom, a Nagytómalom, 
a Rákos-patak csatorna, a 
Szalamandra-tó, az Ikva-patak 
és vízrendszere. Nagy figyelmet 
fordítanak az ifjúsági és gyer-
mekhorgászatra, az oktatásra, 
versenyek szervezésére – tudtuk 
meg Hargitai László elnöktől.  

– A Sopron és Vidéke Horgász-
egyesület tagjai valamennyien 
a természet barátai – mondotta 
dr. Simon István. – A  tagság, a 
csaknem ezer ember, napról 
napra figyeli, óvja a természe-
tet, a környezetünket, együtt 
élnek a természettel, a tavaink-
kal, a vizeinkkel, az élővilággal. 
Példamutatóan együttműköd-
nek a rendőrséggel, a polgárőr-
séggel annak érdekében, hogy 
a szabályokat és a rendeleteket 
betartsák és betartassák, szin-
tén a környezetünk védelmé-
ben. Szervezeti életük részét 
jelentik a sportrendezvények, 
amelyeket sikerek fémjeleznek. 
(sopron.hu)

(mti) 

Szolgálatba állhatnak a men-
tőállomásokon az első sárga 
mentőautók – közölte Győrfi 
Pál, az Országos Mentőszolgálat 
szóvivője. A szerződés alapján 
a beszállítónak a 37 járművet 
a napokban kell átadnia. Az 
átvétel és a forgalomba helye-
zés előtt a gépkocsik komplex 
ellenőrzésen mennek keresz-
tül, ezt követően történik a 
műszaki vizsgáztatás is. 

Az új, sárga színű mentőau-
tókat karácsony előtt mutatták 
be, melyeket a központi költ-
ségvetés 850 milliós forrásá-
ból vásároltak. Mártai István, az 
OMSZ főigazgatója kifejtette: 
Európa számos országában is 

azért sárga színűek a mentőau-
tók, mert így jobban láthatóak. 
Emellett az új esetkocsikon 
fényvisszaverő optikai csíkok 

is vannak, továbbá a járműve-
ken már a mentőszolgálat új 
szlogenje, a „Hivatás az életért” 
olvasható. 

Költségvetésükből évente tízmillió forintot fordítanak haltelepítésre 

Horgászegyesületi közgyűlés

Úton a sárga mentők

RövIDEn
Megújuló 
Cafeteria

Február 2-án  15 órá-
tól konferenciát szer-
vez vállalkozóknak a 
G y ő r - M o s o n - s o p r o n 
Megyei Kereskedelmi 
és iparkamara a kama-
rai székházban (Győr, 
szent istván u. 10/a). A 
konferencián bemutat-
ják a béren kívüli juttatá-
sok új rendszerét, és azt 
is, milyen előnyei van-
nak a szÉP Kártya és az 
Erzsébet-utalvány alkal-
mazásának és elfogadásá-
nak. A konferencián részt 
vesz Körtvélyessy lászló, 
a  Nemzetgazdasági 
Minisz térium miniszteri  
biztosa is.

Feltűnőbb
európa számos országában is azért sárga színűek  

a mentőautók, mert így jobban láthatóak Fotó: Mti

Kádármester a toronyházban
Kuntz Zoltán

A hetvenes évek közepén még 
öt–hat kádármester is akadt 

Sopronban. Mára egyedül a 
már nyugdíjas Nadray Lajos 

készít néha-néha egy-egy 
boroshordót 

mutatóba, talán már csak 
kedvtelésből. 

– Szőlész-borász képesítést 
az Alföldön szereztem, még 
dolgoztam is az Alagi Állami 
Gazdaságban ebben az ágazat-
ban. 1968-ban Sopronba nősül-
tem. Feleségem édesapja, néhai 
Fehérdi János is kádármes-

ter volt. Ennek ellenére csak 
a Soproni Állami Gazdaság 
főagronómusának unszolásra 

tanultam ki a szakmát 1976-ban. 
Akkoriban még éltek a régi mes-
terek, tőlük is sokat átvettem, 
mert gyakorta összejártunk. 
Nekem azonban már többnyire 

csak javítási munkák akadtak, 
új hordót ritkán készítettünk – 
magyarázta Nadray Lajos.

– Ma is őrzöm a régi szerszá-
mokat, amelyeket a néhai kádá-
roktól kaptam vagy vásároltam –
mesélte a kádármester. – Ezeknek 
még a német nevét is tudom, 
mert az itt dolgozó hordókészí-
tők többsége német anyanyelvű 
volt. Igaz, legtöbben magyarosí-
tották a nevüket is, mint Fehérdi 
János, aki Friedrich-nek szüle-
tett. Horváth Jenő, Pataki Károly, 
Pilsits Mátyás, Bokor Jóska 
nevére talán az idősebb generá-
ció tagjai még emlékeznek. Ők 

valamennyien hagyományos 
módon, hagyományos tölgyfa 
hordókat készítettek a poncich-
tereknek. Jóban voltak az erdé-
szekkel, az Őrségből hozták a 
tölgyfát alapanyagnak, és jóban 
voltak a borosgazdákkal is, akik-
től sokszor fizetségként az új 
hordóért az első töltést kapták 
meg a legjobb kékfrankosból. 
Elbeszéléseikből tudom, a 30-as, 
40-es években a kádárok is pia-
coztak a mai Kőfaragó téri lakó-
telep környékén, ahová szekérrel 
vitték az új hordókat.

Nadray Lajos szépnek és 
nemesnek tartja szakmáját. 

Sajnálja, hogy napjainkban már 
nincsen igény a míves fahor-
dókra, vagy éppen más vidéken 
szerzik be azokat, mint például 
Tokajban, ahol a hírek szerint 
újra feléledt a hordókészítők 
aranykora. Sopronban viszont 
egyelőre hallgatnak a még meg-
maradt régi szerszámok. A sop-
roni mester sem tart már fenn 
műhelyt, a Jereván-lakótelep 
egyik tízemeletesében lakik 
feleségével. Kincsként őrzött 
szerszámjait pedig az egyik 
közeli garázsban raktározza. 
Hátha egyszer a fiának szük-
sége lesz rá...

elFeledve
nadray lajos kádármester már csak mutatóba 
készít egy-egy hordót Fotó: NÉMEth PÉtER

Küldöttgyűlés: A csaknem ezerfős egyesület naponta óvja a 
természetet és a vizeket Fotó: tóth ÉvA
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RövIDEn
TIT-szabad-
egyetemek 

Február 7-én, kedden 
18 órakor a Renner Kál-
mán Művészeti sza-
badegyetemen Wes-
selényi-Garay Andor 
építész tart előadást a 
Xii. Építészeti Biennálé 
Magyar Pavilonjának 
kiállításáról. Február 
14-én a Nikolics Károly 
E g é s z  s é g t u d o m á n y i 
s z a b a d  e g y e t e m e n 
dr. hajas árpád főor-
vos a Parkinson-kórról 
beszél a tit-székházban 
(széchenyi tér 2.).

Éder Andrea

A jól szervezett és 
működtetett tömeg-
közlekedés renge-
teg előnyt jelent egy 
városnak. Ezzel nem-
csak a buszmegál-
lók zaját és szagát 
elviselni kénytelen 
városlakók értenek 
egyet, hanem min-
denki, aki látott már 
szmogot akár Sopron 

felett is.

A ma már korszerűtlennek szá-
mító üzemanyagokból szár-
mazó égéstermékek egészség- és 

természetkárosító hatása bizo-
nyított. A soproni tömegközle-
kedés átalakításával sokat tehet-
nek a szakemberek a legendásan 
jó klímájú város egyik vonzere-
jének feltámasztásáért.

A GUTS (Fenntartható Városi 
Közlekedési Rendszerek) néven 
futó projekt célja, hogy úgy ala-
kítsa át a buszközlekedésün-
ket, hogy csökkenjen a környe-
zetszennyezés. Több európai 
várossal együtt kezdtük meg a 
rendszerrel való ismerkedést, 
például Ferrara, Varsó vagy 
Karlovy Vary is letette a voksát 
egy hosszú távon környezet-
kímélő közlekedési szisztéma 
mellett. A rendszerben az új 
elemet az eddig nálunk ritkán 
használt üzemanyag: a sűrí-
tett földgáz (CNG) alkalmazása 

jelenti. Felmérések szerint az 
európai városok légszennyezé-
sének 31%-a a kipufogógázokból 
származik, és ennek negyede a 
közösségi közlekedésből ered. 
Magyarországon, sajnos, ez az 
arány, az öreg járművek rossz 
működési mutatói miatt, még 
magasabb.

A CNG-üzemanyaggal ma 
már világszerte több millió 
teherautót, autóbuszt üzemel-
tetnek. Nálunk még több fejlesz-
tést kell kidolgozni, hogy elin-
dulhasson a sűrített földgáz 
üzemanyagként való felhasz-
nálása. Megfelelő autóbuszok, 
töltőállomások és a gazdasá-
gosság mellett a környezetvé-
delem érdekében elkötelezett 
szakemberek szükségesek az 
üzemeltetéshez. 

GUTS-projekt: Az új zöld üzemanyag a sűrített földgáz

Környezetbarát 
buszos tömegközlekedés

Pluzsik Tamás

– Most újra köszönetet mon-
dok a segítségért, egyúttal 
hagyom, hogy elhallgasson a 
téma, a csend az óceánban, pon-
tot teszek a mondat végére… – 
hangzottak el négy évvel ezelőtt 
Drobina Tamás szavai.

Valóban pont került a mondat 
végére? Mi van veled, Drobina 
Tomi, teszem fel magamnak is 
a kérdést, hisz négy év telt el a 
szörnyű eset óta, amikor egy 
szerencsétlen balesetben súlyos 
gerincsérülést szenvedett az 
akkor éppen elsőéves soproni 
joghallgató. Hónapokkal később 
jött a hír: az első lépéseket meg-
tette, még csak a nővérpultig, de 
már térdmerevítő nélkül…  

– Hála Istennek, messze van 
már az a bizonyos február 17-e. 
Egy gerinctöréssel járó, súlyos 
baleset után a medicina nem 
elég, egyéb feltételek vagy mond-
juk úgy, források is szükségeltet-
nek ahhoz, hogy talpra tudjon 
állni az ember. Isten, család, bará-
tok és nálam a zene – mondja 
derűs arccal a szemlátomást 
kiegyensúlyozott ember benyo-
mását keltő Drobina Tamás, aki 
az ELTE jogi karának negyedéves 
hallgatója, éppen a napokban 

vizsgázott nemzetközi jogból. 
Túlzás lenne azt állítani, hogy 
már nyoma sincs a balesetnek, 
de mint mondja, a kerekesszéket 
egyre ritkábban kell elővennie, 
például a VOLT-fesztiválon, mert 

azt nem lehet kihagyni, elsősor-
ban Ákos miatt, ugyanis ő a nagy 
kedvenc. 

– A legnehezebb időszakom-
ban, amikor még kórházban vol-
tam, Ákos, vagyis Kovács Ákos 

beküldött nekem egy autog-
ramkártyát: „Minél előbb épülj 
fel, Tomi!” – szólt a jókívánság. 
Azóta már sikerült személyesen 
is megköszönnöm neki kedves 
sorait. Az, hogy ma én itt tar-
tok, az ilyen és ehhez hasonló, 
mások szemében talán baga-
tellnek tűnő eseményeknek is 
köszönhető. 

CD-k sokasága sorakozik 
Tamás szobájában. Mint mondja, 
a nehéz napokban erőt ad neki a 
zene: Phil Collins, a Rammstein 
együttes, a hazaiak közül pedig 
a Bëlga, valamint Vörös István és 

a Prognózis zenekar. Tamás dal-
szövegeket ír és maga is zenél, 
énekel. Együttesük, a Koponya 
Rt. túl van több sikeres fellépé-

sen, Mátyássy Gábor és Zügn 
Márton gitárvirtuozitása mel-
lett a sikerhez hozzájárult az ő 
kongajátéka is.

– Kiegyensúlyozott, boldog 
embernek érzem magam, a 
baleset előtti életemhez képest 
pedig a mostani sokkal tartalma-
sabb. Komolyan gondolom azt, 
amit a Másik világ című dalom-
ban énekelek is: „Azt mondom, 
ne add fel, barátom,/ Azt mon-
dom, nem halhatsz meg még,/ 
Talpra állsz majd egyszer újra,/ 
Az utadon mindig segít az Ég!”.

Február 4-én a Liszt-központba 
érkezik a Csodák Palotája utazó, 
interaktív kiállítása. Az érdek-
lődők 10–18 óráig mintegy két-
tucat logikai és ügyességi játék 
(például tükörcsíkos arckeverő, 
bolyongolyó, társas labirintus, 
legómozi, táncoló labda, hang-
szobrászat, kávéscsésze-illúzió, 
repülő tükörkép, Bernoulli-
kosárlabda, vakon összerakó, 
vízesés-illúzió) segítségével 
érthetik meg a fizika csodála-
tos és meghökkentő törvénysze-
rűségeit. A könnyebb megértést 
demonstrátorok is segítik. 

Jegyár: gyermek, diák 700, 
felnőtt 900 forint. Jegyek 
a Pro Kultúra Jegyirodában 
vásárolhatók.

Csodák Palotája Sopronban

Kötelező Fejlesztés
A tömegközlekedés átalakításával sokat tehetnek a szakemberek a legendásan 
jó klímájú város egyik vonzerejének feltámasztásáért Fotó: NÉMEth PÉtER

Miért jó? A földgáz homogén 
égésfolyamata során lényege-
sen kevesebb káros anyagot 
bocsát ki, mint a benzin vagy 
a gázolaj. használata esetén 
a szén-dioxid kibocsátása 
negyedével csökken, de nit-
rogén-oxidokból is 50–60%-
kal, porból 90%-kal kevesebb 
kerül a légkörbe. A jó égéstu-
lajdonságok miatt kikerülő 
kevesebb metángáz kevésbé 
növeli az ózonlyukat.

Ne add fel, barátom…

A zene erejével
drobina tamás a négy évvel ezelőtti szörnyű 
baleset után – gyógyulásában nagy szerepet 
játszott a zene Fotó: PluzsiK tAMás
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RövIDEn
Zeneimádók 
figyelmébe 

Puskás Péter: Csillagok
A 2012-es,  Bakuban 
megrendezésre kerülő 
Eurovíziós Dalfesztiválon 
43 versenyző lép majd 
színpadra. Azt, hogy 
hazánkat ki képviseli, 
még nem tudjuk. Peti egy 
lírai dallal készült, mely-
ben arról vall, hogy hívja 
a végtelen, és kéri, hogy 
te is tarts vele… 

Will.i.am feat. Mick 
jagger & jennifer lopez: 
t.H.e. (the Hardest ever)
három kiváló művész egy 
dalban – ez már garan-
tálja a sikert. Mick Jagger 
egész életét a zene töl-
tötte, tölti ki, hiszen gyer-
mekkorától fogva énekel. 
Jeniffer lopez számtalan 
sikeres dal és album mel-
lett Grammy- és Golden 
Globe-díj jelöléssel is 
büszkélkedhet. Will.i.am, 
az amerikai rapper, dal-
szövegíró, énekes, színész 
és producer olyan sztá-
rokkal, csapatokkal dol-
gozott már együtt, mint 
a Black Eyed Peas, Fergie, 
Michael Jackson, Rihanna. 
A pörgős dal felhívja a 
figyelmet arra, hogy a cél-
jaink nem elérhetetlenek, 
de tenni kell értük.

Filmajánló 
sherlock Holmes nevé-
ben (színes, magyar, 
ifjúsági kalandfilm)

A híres nyomozók lel-
kes rajongókra találtak 
– az ifjú holmes (szénási 
Kr istóf)  és  barátja, 
Watson (ungvár ádám) 
személyében. hiszen 
bűntények, rejtélyek nem 
csak Angliában vannak. 
Egy vidéki kisvárosban 
különös dolgok történ-
nek: egy titokzatos szörny 
garázdálkodik. A gyere-
kek néhány napra eltűn-
nek, majd visszatérnek 
ugyan, de valami mégis 
megváltozik. A híres nyo-
mozók fiatal, ámde annál 
kitartóbb követői ezt nem 
hagyják annyiban, és a 
rém nyomába erednek. 
De vajon mit jelenthet 
a felirat egy régi cirkusz-
jegyen: „Circus infractus 
somnius” (Összetört 
álmok Cirkusza)? A szálak 
felgöngyölítésében segít 
ádler ica (Kugler Nikolett) 
is, akinek az édesapja 
szintén hasonló ügyben 
nyomozott, míg maga is 
el nem tűnt…

A hét mottója:

„...csak egyetlen 
igazi fényűzés 
van: az emberi 
kapcsolatoké. ” 

(Antoine de saint-Exupéry, 
francia író és pilóta)

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Szabó Gyula Kristóf 
hobbija koránt-
sem hétköznapi. 
A Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda 
és Általános Iskola 
hatodik évfolyamos 
tanulója fafaragás-
sal, bútorok, maket-
tek készítésével tölti 
szabadidejét.
Gyula még alsó tagozatos volt, 
amikor már gyönyörű makette-
ket készített, melyeket az isko-
lában rendezett kiállításon meg 
is mutatott diáktársainak és a 
látogatónak. Akkor gyertyatar-
tót, lámpát, istállómakettet és 
egy felnyitható tetejű padot 
tekinthettek meg az érdeklődők.

Azóta eltelt néhány év, Gyula 
technikája is rengeteget fejlő-
dött. Míg kezdetben apróbb tár-
gyak kerültek ki a keze alól, ma 

már bútordarabokat is készít: 
asztalt, székeket, képkereteket, 
lámpákat. Mindezt abszolút 
egyedül, a külvilág teljes kizá-
rásával: „Ha van egy kis szabad-
időm, akkor elvonulok a ház 

alagsorába, ott vannak a szer-
számaim. Munkáimat senkinek 
sem mutatom meg addig, amíg 
teljesen be nem fejezem őket. 
Órákig dolgozom így csend-
ben, mégsem magányosan. 

Fantasztikus érzés, ahogy a 
kezem alatt alakulnak, formá-
lódnak a dolgok, a végén pedig 
ott áll előttem a kész munka” – 
nyilatkozta az ifjú tehetség. 

Gyula az évek során komoly 

szerszámokat halmozott fel, 
melyeket munkája során rend-
szeresen használ: dekopír- és 
körfűrész, marógép, fúrógép. 
Művei natúr fából készülnek, 
nem festi és nem is lakkozza 
őket, csupán a felületüket dol-
gozza, simítja el. „Szeretem a 
natúr, díszítés nélküli dolgo-
kat, és a körülöttem élők is ilyen-
nek szeretik a munkáimat. Ezért 
nem festem és lakkozom a tár-
gyakat. A bútorok véséssel tör-
ténő díszítésével próbálkozom, 
de ezen a téren még sokat kell 
tanulnom” – magyarázta Gyula. 

Az ifjú művész ugyan még 
csak hatodik osztályos, mégis 
határozottan válaszolt, amikor 
feltettem a kérdést: hogyan 
tovább? „Mindenképpen fával, 
fafaragással szeretnék foglal-
kozni. Ilyen irányban szeretnék 
továbbtanulni és a későbbiek-
ben dolgozni”. Gyulának ezúton 
is sok sikert és kitartást kívá-
nunk céljai eléréséhez.

Ifjú tehetség: Szabó Gyula Kristóf bútorokat, maketteket készít

Hatodikos fafaragó

Madarász Réka

Még alig értek véget 
a karácsonyi – új évi 
ünnepek, máris itt a 
farsang és a báli sze-
zon. Ezt az időszakot 
az egymást érő mulat-
ságok és szalagavatók 
jellemzik városunk-
ban is.

Az egyéniségünkhöz illő ruha és 
cipő kiválasztása mellett a nők 
számára az egyik legfontosabb 
kérdés, milyen legyen az alkalmi 
sminkük. A jó smink amel-
lett, hogy elfedi a bőrhibákat, 
kiemeli, megeleveníti arcunk 
legszebb vonásait. Sokan úgy 
gondolják, hogy nincs szüksé-
gük szakemberre, hiszen ki tud-
ják festeni magukat. A tapaszta-
latok éppen ennek az ellenkező-
jéről tanúskodnak. Különleges 
alkalmak előtt érdemes felkeres-
nünk egy profi sminkest, akinek 
többéves tapasztalata garantálja 
az átütő sikert és az elismerő 
pillantásokat. 

Aki betér Molnár Anita 
sminkmester szalonjába, ahhoz 
hasonlatos átváltozáson mehet 
keresztül, mint ahogyan egy 
bábból szép lassan szárnyra 
kap egy színpompás pillangó. A 
többszörös magyar bajnok koz-
metikus-sminkmester szakmai 
sikerei önmagukért beszélnek.

– A báli glamúr smink elké-
szítésekor több szempontnak is 
meg kell felelni. A lényeg, hogy 
a nő ellenállhatatlanul csábító 
legyen – avat be bennünket 

Anita az alkalmi smink elké-
szítésének fortélyaiba. – A 
sminknek passzolnia kell a 
bálozó egyéniségéhez, ruhája 
stílusához, legyen tartós, de ne 
maszkszerű. Lehet természetes, 
romantikus vagy extravagáns. 
Szép bőrre használhatunk folyé-
kony alapozót, problémás bőrre 
inkább a krém hatású ajánlott, 
ami jól elfedi a bőrhibákat. Az 
alapozó színe egyezzen meg a 
bőr természetes tónusával, vagy 
egy-két árnyalattal lehet vilá-

gosabb. Figyeljünk oda, hogy 
a fülcimpák, az orrlyukak és a 
nyak se maradjanak ki az alapo-
zásnál. A kisebb bőrhibákat és 
a szem körüli karikákat tökéle-
tesen eltüntethetjük korrektor 
segítségével. Az alapozást arc-
púderrel fixáljuk. Fontos, hogy 
a végeredmény hibátlan, tökéle-
tes hatású arcbőr legyen.

Ezután el kell döntenünk, 
hogy a szájra vagy a szemre 

szeretnénk-e helyezni a hang-
súlyt – folytatja a sminkmester. 
– Ha a szemünket szeretnénk 
kiemelni: rendkívül divatos 
most az erős, vonalas szem-
smink, a csillogó kövek vagy 
a csillámpor a pompázatos 
tekintetért. Ebben az esetben 
a száj hangsúlytalan, púderes 
árnyalatú. Ha viszont a szájra 
helyezzük a hangsúlyt, használ-
junk erős szájkontúrt és fényes, 
élénk színű rúzst. A szemsmink 
legyen visszafogott, de a szem-

pillák dominánsak, melyet 
fekete túsvonallal tovább erősít-
hetünk. Alkalmazhatunk soros 
műszempillát vagy az utóbbi 
időben nagyon népszerű 3 D tar-
tós szempilla-hosszabbítást is. 
Az arcpír legyen selyemfényű, 
természetes hatású. Hozzá kell 
tenni azonban, hogy a legszebb 
smink sem érvényesül teljes 
mértékben, ha a haj és a test 
ápolatlan.

A tökéletes 
báli smink

névjegy – Molnár AnitA
szépségszalon-tulajdonos sopronban, kozmetikus-sminkmester, xtremelashes 
stylist, szépségtanácsadó. 2002–2008. között a Miss universe hungary, a Miss 
World hungary és a Ford Modell Agency vezető sminkese Magyarországon. 
Make-up Magyar Kupa 2006-os győztese. szakoktató, szakcikkeket ír, bemutatókat 
tart. Munkái szakmai lapokban, divatbemutatókon, reklámfotózásokon láthatóak.

Határtalanul a Lippaival
A parlament 2010-ben határozatot hozott arról, hogy az 
állam támogatásával valamennyi, magyarországi közokta-
tásban tanuló diák számára biztosítani kell a lehetőséget 
arra, hogy eljuthasson határon túli magyarlakta területekre. 
A Határtalanul program keretei között ebben a tanévben a vM 
dAszK lippai jános Kertészeti szakképző iskola és Kollégium 
tizenöt tanulója látogatást tett szlovákiában.
„A projekt segít kapcsolatot teremteni a magyarországi és a 
külhoni magyar fiatalok között. szükség van az utazások során 
megvalósuló személyes találkozásokra ahhoz, hogy a nemzeti 
összetartozás célkitűzése valódi, megélhető élménnyé válhas-
son a fiatalok számára” – nyilatkozta brucknerné Páll szilvia 
szakmai igazgatóhelyettes.
A lippai-iskola a Határtalanul pályázat segítségével találko-
zott a felvidéki, karvai, szintén kertészeti, a stredná odborná 
skola szakközépiskolával.
A résztvevő tanulók előkészítő órákon megismerkedtek 
szlovákia történelmével, kultúrájával, néprajzával, irodal-
mával, a Felvidéken élő magyarság jelenlegi kulturális és poli-
tikai helyzetével. 

A tizenöt fős diákcsoport két kísérő pedagógussal utazott 
szlovákiába, Karvára, ahol kertészeti, virágkötészeti progra-
mon vettek részt. A szakmai program keretei között a kertész 
és növényvédelmi technikus osztály diákjai megtekintették a 
gyümölcsöst és szőlőültetvényt, metszést végeztek az adott 
koronaformának és tőkeművelési módnak megfelelően, a 
parképítő és -fenntartó szakon tanulók pedig a helyi park ter-
veivel ismerkedtek meg.
A diákok ellátogattak dévény várába, majd Pozsonyba, 
ahol megtekintették a vigadót, a nemzeti színházat, az 
érseki palotát, a szent Márton-dómot és a pozsonyi várat. 
Majd selmecbánya és az ottani bányászati Akadémia, vala-
mint zólyom, balassi bálint szülőhelye, besztercebánya és 
Körmöcbánya sem maradhatott ki a sorból.
„deákiban megtekintettük a templomot, itt őrzik a Pray 
Kódexet, amelyben megtalálták a Halotti beszédet. A tanu-
lók számára érdekes volt a tájszólásban, magyarul tartott 
mise”– magyarázta brucknerné Páll szilvia.
A program áprilisban folytatódik, amikor a szlovákiai tanu-
lók érkeznek majd sopronba, és a szakmai együttműködés 
mellett sopron és környéke történelmi és kulturális értékeit 
is megismerhetik.

CsereKAPCsolAt
A szakmai programok mellett a diákok ellátogattak 
Körmöcbányára is

Hangsúlyosan: rendkívül divatos most az erős, vonalas 
szemsmink, a csillogó kövek vagy a csillámpor a pompázatos 
tekintetért Fotó: szABó ADÉl

bútorok, lámpák, gyertyatartók: szabó gyula Kristóf fafaragásai natúr fából készülnek, nem festi 
és nem is lakkozza őket – ezzel is hangsúlyozva a természetességet Fotó: NÉMEth PÉtER
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Pluzsik Tamás

A soproni kamara 
gazdasági évnyitót 
szervezett a Nyugat-
magyarországi Egye-
tem Közgazdaság-
tudományi Karának 
aulájában, mely-
nek egyik előadója a 
Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, 
Parragh László volt.
A kamarai elnök soproni prog-
ramja délelőtt Hirschler László 
üvegipari vállalkozásának üze-
mében kezdődött. 

– Felemelő érzés volt Laci 
üzemében megfordulni, akivel 
egyébként még diákkorunk-
ból ismerjük egymást, hisz ő 
a Berzsenyibe járt, én pedig a 
S z é c h e n y i b e . 
Nagyon sok vál-
lalkozást láto-
gatok meg, hisz 
a munkám egy 
részét az teszi ki, 
hogy üzemláto-
gatásokon, -ava-
tásokon veszek 
részt, de magyar 
tulajdonban ilyen színvonalú 
csak elvétve létezik. Ezzel a 
logisztikával, szofi sztikáltsággal 
és szervezettséggel csak nagy 
nemzetközi cégeknél lehet talál-
kozni – nyilatkozott elismerően 
az üzemről a kamarai elnök.

A délutáni programra meg-
telt az egyetem Erzsébet utcai 
épületének aulája. A hallgató-
ság soraiban soproni vállalko-
zókon kívül helyet foglalt Firtl 
Mátyás országgyűlési képviselő, 
más megyék kamarai elnökei 
és dr. Fodor Tamás, Sopron pol-
gármestere, aki bevezetőjében 
a város előtt álló feladatokat 

és célokat vázolta. Majd Varga 
István, a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának tagja 
Magyarország pénzügyi füg-
gőségéről is beszélt.   

Parragh László előadásában 
kiemelten foglalkozott a kama-
rai tagság kérdéskörével, vala-
mint a kamara szerepével a 
magyar gazdaságban.

– Amennyiben fejlett európai 
ország szeretnénk lenni, ennek 
megfelelő értékrenddel és gon-
dolkodásmóddal, azt is meg kell 
nézni, mit csinálnak a nyugat-
európai kamarák. Elég csak 
átmenni Kismartonba, és meg-
nézni a Wirtschaftskammer 
Österreich irodáját, majd elbe-
szélgetni egy-két vállalkozó-
val a helyi kamara szerepéről. 
Úgy gondolom, nekünk még 
nagyon sokat kell tenni azért, 
hogy jó néhány kamarai fel-
adatban megvalósítsuk az ott 

már jól, feltét-
len és minden 
k ö r ü l m é n y e k 
között a vállal-
kozók érdekeit 
szolgáló kamarai 
rendszert. 

A kamarai tag-
sággal kapcso-
latban Parragh 

László elmondta, hogy az 
idén érvénybe lépett regiszt-
ráció mindössze köztes meg-
oldás, hisz a kamara eredeti 
elképzelése – a német, oszt-
rák, francia példához hason-
lóan – a kötelező tagság lett 
volna.  A Vidékfejlesztési 
Minisztériummal nem sike-
rült azonban megegyezni, így 
az agrárium területén működő 
vállalkozásokon kívül minden-
kinek mindössze a regisztráció 
vált kötelezővé, ami reményeik 
szerint a gazdaság tisztítását és 
jobb átláthatóságát is lehetővé 
teszi. 

Mi tetszik 
– és mi nem?
Hajdú lászló
fotográfus

sok fejlesztés zajlik a városban, 
amelyek jó hatással lesznek az inf-

rastruktúrára. tetszik, hogy megépül a 
Kőszegi úti aluljáró. Az is szimpatikus, 
hogy a Kőműves közben új bölcsőde vár 
átadásra. A vándor sándor utca rendbe-
tétele sokak számára könnyítette meg a közlekedést.

Kevésbé örvendetes, hogy a város közlekedése olykor már 
katasztrofális állapotokat mutat. Az ágfalvi úton reggel 

nyolc óra előtt és délután négy óra környékén csak lépésben 
lehet továbbjutni a Kossuth lajos utca irányába. ez a Csengery 
utcára is érvényes az adott időpontokban.

Horváth istvánné
nyugdíjas pedagógus
sopronban születtem, nekem a vilá-
gon ez a legszebb város. A külcsín 
mellett az is jó dolog, hogy a kulturá-
lis programok számos korosztálynak 
nyújtanak szórakozási lehetőséget. A 
liszt-központban sok vonzó rendez-
vényt tartanak. Az evangélikus temp-

lom pedig kiemelkedő színvonalú orgonahangversenyekkel, 
zenei programokkal várja a muzsika rajongóit.
Kár, hogy a zöldövezetek nem gyarapodtak. Amikor évek-
kel ezelőtt a Kolostor utcába költöztünk, sokkal zöldebb 
volt minden. A Fő térre próbálták visszatelepíteni az egykor 
kivágott fákat, de ez még mindig csekély vigasz. színesebbnek, 
hangulatosabbnak kellene lennie a belvárosnak.









Horváth Ferenc

A kilencvenes évek elején 
Futásfalván összehozott a 
sors az azóta elhunyt Bálint 
lajossal, Erdély akkori érseké-
vel. Az ebédnél volt alkalmunk 
szót váltani Magyarországról, az elszakított országrészről, a 
magyarok sorsáról, a jövőről. Azóta is sajnálom, hogy nem 
vettem fel, vagy nem jegyeztem le gondolatait, mert a bölcs 
emberek nyugalmával és tapasztalatával értékelte az akkori 
helyzetet, s kilátásainkat. Egy gondolata azonban szinte szó 
szerint megragadt bennem, s azóta is gyakran eszembe jut: „a 
juhászkutyák gyakran marakodnak, de ha jön a közös ellen-
ség, a farkas, akkor összefognak” – mondotta. Miután éppen 
a magyarság helyzete volt beszélgetésünk középpontjában, 
mindannyian értettük a példát. Azóta tán húsz év is eltelt, 
de a „juhászkutyák okossága” nem veszített aktualitásából, 
hiszen mi, magyarok itthon vagy külföldön még napjaink-
ban is gyakran marakodunk egymással. hol ezért, hol azért. 

Úgy tűnik, kevés volt a rend-
szerváltás óta eltelt 22–23 év, 
hogy tiszta képet rajzoljunk 
jövőnkről. Miközben mi egy-
mással voltunk elfoglalva, 
addig elsuhant mellettünk 
a világ, hol gyorsabb, hol 
lassabb ütemben. s most itt 
állunk ismét összefogásra 

várva, mert nincs más út, mint összekapaszkodni, egymást 
segíteni. segíteni a családban, a városunkban, az országban, 
mindenkinek a maga helyén és a maga lehetőségei szerint, 
még akkor is, ha nem csak mi tehetünk arról, hogy ilyen 
helyzetbe kerültünk. Egy kicsi, kiszolgáltatott ország küzd 
lehetőségeinek kiteljesítéséért, önbecsüléséért. Mert nekünk 
ugyan nincsenek ellenségeink, viszont vannak érdekeink. 
tízmillió magyar ember érdeke, amely persze eltérhet mások 
érdekeitől, s ez okozhat konfliktusokat. De ha összefogunk, 
okos kompromisszumokkal könnyebb lesz megoldani a vitás 
kérdéseket, itthon vagy akár külföldön is. 
tudom, olyan sohasem lesz – és ne is legyen –, hogy mindenki, 
mindennel egyetért, ezért a „juhászkutyák okosságára” még 
sokáig szükségünk lesz.

A juhászkutyák okossága

„Most itt állunk 
ismét összefogásra 
várva, mert nincs más 
út, mint egymást 
segíteni.”
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Sajtóhirdetés headline
Ed esti aute net etum volorum quunt ut 

Ed esti aute net lorum quunt ut volectm et eaquiae Ed que 
molupta prernatur autecte mporem. 

Orro ditestiatia nis sitatis moluptat opta voluptatis excesequi ut ani-
mos magnime nihillo bla volupiet, ut vitatem porenis ipiendam, aut 
essequi blautas necumquunt aut rectemporro quamus repediani am, 
soluptam commo dolut imust, que parciende comnis si dolores tiatis 
vendipsaped es experibusdae volorit quo ent at quatatur, nonse non 
rent magniet odignati dolorae enis.
Volorese nonsed mi, cuptas es diae nus sequo de volo quis sunditiatur, 
culparc iumquatusam eum event, erate evellab orerferunt.

Idest, sitat eatibus, iliquodisquo quam venisque porum vel et res ent 
aliqui ad utaquisin pratur rem quidel excepre.

Ditestiatia nis sitatis moluptat opta voluptatis 
excesequi ut animos magnime nihillo bla volu-
piet, ut vitatem porenis ipiendam, aut essequi 
blautas necumquunt aut rectemporro quamus 
repediani am, soluptam commo dolut imust.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

•  Kötelező elemek: Új Széchenyi Terv logó, EU logó és kötelező 
mondat, „Magyarország megújul” szlogen, image fotó, infoblokk, 
intézményi vagy projektlogó;

•  Az intézményi vagy projektlogó mérete és pozícionálása:  
az infoblokkal megegyező magasság mellett, arányos szélesség-
ben az ábra szerint elhelyezve;

•  Tördelési adatok: 
- cím: DINPro Medium 36pt/42pt, 
- kenyérszöveg: Sentinel Book 10pt/14pt sorkizárt, 
- képaláírás: Sentinel Book Italic 10pt/14pt sorkizárt. 

A kötelező mondat szabályozása a következő:

eRFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.”
eSZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.”
KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

KéPHASZNÁLAT:
• Lehetőség van a projekt témájához illő image fotó használatára, 

illetve magáról a projektről készült fotó, grafika, látványterv 
elhelyezésére a mellékelt előírások alapján, mérete a szöveg 
hosszúságától függően változhat.

Balra zárt intézményi vagy projektlogó

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.

SZP_hird_Sopron_90x152mm.indd   1 1/11/12   4:22 PM

Sopron Megyei Jogú VároS 
ÖnkorMányzata
licittárgyalást hirdet az alábbi,  
tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

A részvétel feltételeiről érdeklődhet valamint bővebb 
információ kérhető: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály (Sopron, Fő tér 1., tel.: 99/515–135, 99/515–133)

Az ingatlan jellege: áruház
Hrsz.: 7336/2, területe: 755 m2

Induló ár: 14.200.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licit időpontja: 2012. február 10., 11.30
Megtekinthető: 2012. február 1., 13.30
A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály (Sopron, Fő tér 1.)

Sopron, Felsőlövér u. 
17. szám alatti
üzlethelyiség

Patikamérlegen 
a magyar gazdaság

érdeKKéPviselet
A kamarai rendszernek mindig a vállalkozók 
érdekeit kell szolgálnia, fogalmazott Parragh 
lászló Fotó: PluzsiK tAMás

„Ha fejlett európai 
ország szeretnénk 
lenni, meg kell nézni 
a nyugat-európai 
kamarákat.”

Parragh lászló

RövIDEn
Mesedélután

Berecz András mesemondó 
délutánja február 12-én, 
17 órakor kezdődik a GYiK 
Rendezvényházban (Ady E. 
u. 10. ). Kapunyitás 16 órakor. 
Jegyek kizárólag a GYiK-ban 
kaphatók, 1400 forintért. 
információ: a 99/786–758-
as telefonszámon kérhető.

Felolvasóest
A január 25-re, a Fekete 
Cédrus Könyvkereskedésbe 
tervezett felolvasóest 
(irodalmi Bünker) elmaradt. 
helyette február elsején 18 
órakor várják azokat, akik 
a magukkal hozott dalszö-
vegeket olvassák fel, zene 
nélkül.
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Felelősséggel válogatott kínálat – mit egyen a gyerek tízóraira?

Egészséges iskolabüfék

A Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. (TAEG ) 
évek óta nagy figye-
lemmel gondosko-
dik a soproni mada-
rak jólétéről. Az erdők 
mélyén, a parkerdők-
ben vagy a városi épü-
letek mellett kihelye-
zett élelemmel segí-
tenek a madaraknak 
átvészelni a nehezebb 
napokat.

A madáretetést – mint minden 
más környezettudatos dolgot – 
csak felelősséggel vállaljuk fel! 
– hívja fel a színes cinkék lát-
ványán fellelkesülő madárba-
rátok figyelmét Román József, a 
TAEG Zrt. vadgazdálkodási igaz-
gatója. – Ha valamibe belefog-
tunk, azt folytassuk addig, amíg 
arra szükség van. 

Amíg nem esik le a hó, illetve 
nincsenek kemény fagyok, tulaj-
donképpen nem is kell elkez-
deni etetni, hiszen a madarak 
enélkül is találnak maguknak 
az erdőben táplálékot. Az eddigi 
enyhe télen alig-alig jelentek 
meg cinegék a városi etetőkön 
(aki erdő közelében etet, ott 
ilyenkor is tele lehet madárral 
az etető). Akkor növekedik majd 
meg számuk a ház körül, ha 
hidegebbre fordul az idő, vagy 
a tájat belepi a hó.

A madarak számára ínséges 
időben – novembertől februá-
rig – minden segítség jól jön a 
madáretetők környékén. Erre 
elsősorban az olajos magvak, 
így a napraforgó az egyik leg-
a l k a l m a s a b b , 
hiszen azt a leg-
több madár szí-
vesen fogyasztja. 
C i n e g é k n e k 
nagyon hasz-
n o s  e g y - e g y 
ki akasztott sza-
lonnadarab, ha ahhoz a négy-
lábú ragadozók nem férhetnek 
közel. Természetesen kiválóak 
a speciálisan ilyen célra szánt 

magkeverékek és eleséggom-
bócok is, melyeket a boltokban 
lehet beszerezni. 

Csak jó minő-
ségű madárele-
séget tegyünk 
az etetőkbe! Ne 
legyen benne 
romlott, pláne 
penészes eleség, 
é t e l m a r a d é k , 

zsemlemorzsa. Utóbbit legfel-
jebb a városi galambok kaphat-
nak, bár azoknak sem szeren-
csés ilyet hinteni. Ez ugyanis a 

nedves időben, a vizes talajon 
megerjed, és a madarak meg-
betegedéséhez (bélgyulladás, 
emésztési zavarok) vezet.

A madáretetés esetében is 
a folyamatosság a leglényege-
sebb, vagyis állandóan, kihagyá-
sok nélkül, lehetőleg a madarak 
„igényének” megfelelő módon és 
mennyiséggel etessünk. Nehéz 
helyzetbe hozzuk a kis tollas ven-
dégeinket, ha az addig bősége-
sen adott eleség hirtelen elfogy, 
eltűnik, amikor már csapatosan 
odaszoktattuk rá a madarakat.

Kuntz Zoltán

A hónap végéig tart a gím- 
és dámbikák vadászidénye. 
A legszebb bikák már a múlt 
évben puskavégre kerültek. 
Sopronban és környékén 216 
trófeát bírált el eddig a vadá-
szati hatóság. A szakember sze-
rint jó közepes eredmények 
születtek ebben a vadászati 
szezonban.

– Tavaly szeptember elsejé-
től az idén február végéig tart 
a gímszarvasok vadászati idé-
nye. A trófeabírálatokat min-
den hónap utolsó csütörtö-
kén végzi a Kormányhivatal 
vadászati hatósága a Nyugat-
magyarországi  Egyetem 
Vadgazdálkodási Intézetében. 
A 216 elejtett szarvasbikából 
17-nek ezüstöt, 62-nek bronz-
érmet tudtunk odaítélni. 
Igazi kimagasló minőségű, 
aranyat érő trófea nem volt 
az idén. Ez azonban senkit 

ne szomorítson el, mert az 
elért eredmények így is jónak 
mondhatók – ismertette Pintér 
Csaba igazgató és Budai Tamás 
vadászati főfelügyelő.

A bírálat elé kerülő vad mint-
egy fele a soproni Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. röjtöki és 
iváni erdeiből származnak. 
A dámszarvasok mezőnyé-
ben ugyanakkor a soproni 
Hubertus Vadásztársaság idén 
is kimagasló eredményt ért el, 
egy ezüsttel jutalmazták a terí-
tékre kerülő tizenkét dámbika 
egyikét.

A szezon hírei közé tartozik 
az is, hogy az enyhe tél kedve-
zett a vadállomány fejlődésé-
nek. Kevesebb a veszteség a 
korábbi éveknél, bár kétség-
telen az is, hogy a vadászok 
hiányolhatták a holdvilágos, 
havas éjszakákat, amikor a 
legideálisabbak a vadászati 
körülmények.

Vesd bele 
magad!
A Lippai János Kertészeti 
Szakképző Iskola és Kollégium 
általános iskolák alsó tagoza-
tos diákjait szeretné kertészke-
désre hívni. A jelentkező gye-
rekek vetőmagot kapnak, hogy 
azt otthon, a saját konyhakert-
ben elvessék, majd a zöldséget 
a család felhasználja, elfogyasz-
sza. Osztályok, iskolai közös-
ségek számára a Lippai-iskola 
felhasználható földterületet is 
biztosít. A kiválasztott növé-
nyek (zöldborsó, hónapos retek, 
vöröshagyma, sárgarépa, kara-
lábé) a gyerekek számára is köny-
nyen nevelhetők, nem kényesek. 

A résztvevők között három 
osztálykirándulást sorsolnak ki 
a szervezők.

A vetőmagokért február 
10-ig lehet jelentkezni a Lippai-
iskolában, Brucknerné Páll 
Szilviánál.

Ki takarítson 
Sopronban?
Morognak a városlakók, hogy 
szemetes a város. Így, általában. 
Tisztázzuk a kérdést, kinek a 
dolga a takarítás?

A tiszta járdák látványa sokat 
javítana a hangulaton, és ennek 
megteremtését bizony nem vár-
hatjuk a „várostól”. Először is a 
szemetet nem a „város” hordta 
az utcára. De ha már ott van, 
mi legyen vele? Kocsis Ágnes, a 
Sopron Holding kommuniká-
ciós munkatársa adott eligazí-
tást, miszerint „A járdák tisztán 
tartása 20/2008 (VI. 30.) számú 
önkormányzati rendelet” értel-
mében az ingatlan tulajdonosa 
köteles az úttestig a járda tisz-
tán tartásáról gondoskodni. 
Nem az úttestre söpörni, hanem 
lapáttal a saját kukájába bele-
tenni. A holding dolgozói taka-
rítják az úttestet, a parkokat, a 
játszótereket. 

Novembertől februárig minden segítség jól jön

Madarat etetni 
nemes feladat

Szép trófeák 

terítéken

téli segítség: A legalkalmasabb eleségek az olajos magvak – 
mondja bánáti lászló, a tAeg szakembere  Fotó: NÉMEth PÉtER

A bohócdoktorok és a gyógyult kisbetegek igazolják: a 
nevetés gyógyít. ez csak az egyik kellemes következmé-
nye a gyakran működésbe hozott nevetőizmoknak, mert 
van több is!
tapasztalat, hogy a vidám emberek általában egészségeseb-
bek pesszimista társaiknál, de kutatással is alátámasztható 
a nevetés immunerősítő hatása. rendbe hozza az emésztést 
és a vérkeringést, kalóriákat éget, csillapítja a fájdalmat.
A nevetés és jókedv együtt jár, ezt érdemes átragasztani a 
környezetünkre, nem a náthát! egy próbát megér…

nevess az egészségért!„Az eddigi enyhe 
télen alig-alig jelen-
tek meg cinegék a 
városi etetőkön”

román józsef

Három különböző rendszerű iskola büfé-
jét vizsgáltuk meg, vajon mennyire jele-
nik meg az étel- és italkínálatban az elvárt 
egészségközpontúság. 
A törvényi szabályozás nem tar-
talmaz tiltásokat, az ÁNTSZ csak 
ajánlásokat tesz, hogy mi való 
és mi nem a diákok tízóraijába. 
A büfét üzemeltető vállalko-
zók minden esetben egyeztet-
nek az iskola igazgatójával, sőt, 
a Széchenyi-gimnázium tanu-
lóinak étkezését az iskolaorvos 
jó tanácsai is segítik.

A teljes reggelit vagy tízórait 
kevesen vásárolják az iskolában. 
A diákok fogyasztására jellemző, 
hogy általában csak kiegészítik 
egy kis finomsággal az otthon-
ról hozott elemózsiát. Inkább 
az idősebb diákokra jellemző 
a gyakori „büfézés”, követve a 

felnőttek fizetés-utalási ciklu-
sait, a hónap közepén, a zseb-
pénzek osztásakor mutatkozik 
a bátor költekezés.

Az Orsolya-iskola büféjé-
ben már az áru elhelyezésével 
is irányítani kívánják a diákok 
választását, a pulton elől kínál-
ják magukat a müzliszeletek, 
saláták és az idénynek meg-
felelő gazdag gyümölcskosár. 
Tejtermékekből igazán bősé-
ges a paletta: tejkrémes szele-
tek, joghurtok, tejberizs, több-
féle kakaó, tej.

 A Széchenyiben a tejtermé-
kek és gyümölcsök mellett a 
friss, gyakran őstermelőktől 

származó alapanyagokból, 
helyben készített szendvicsek 
is nagyon népszerűek. A pék-
sütemények kiválasztásánál a 
Lackner-iskolában arra is figyel-
nek, hogy az általános iskolás 
gyerekek minél kevesebb feles-
leges cukrot fogyasszanak. 

Nem meglepő,  hogy a 
kamasz fiúk kedvelik a kaló-
riadúsabb szendvicseket , 
melegszendvicseket, míg a 
lányok körében a saláták és 
a gyümölcsök népszerűek. 
Általában is nagy az igény a 
diákok részéről a gyümölcsökre, 
mostanában rengeteg manda-
rin fogy. Az édes bűnbeesés 
abszolút sztárja a Túró Rudi.

A gyümölcslevek nagyon 
keresett szomjoltók, de egyre 
nagyobb a rajongótábora az 
ízesített ásványvizeknek. Ahol 

kapható meleg tea –, főleg az 
idősebb diákok körében – szin-
tén népszerű a téli napokon. A 

szénsavas üdítők egyre inkább 
a háttérbe szorulnak a kedvelt-
ségi listán.

vitAMindúsAn
Az orsolya-iskola büféjében a pulton elől kínálják magukat a 

müzliszeletek, saláták és a gyümölcsök 
Fotó: PluzsiK tAMás

gíMbiKáK
sopronban és környékén 216 trófeát bírált el  
eddig a vadászati hatóság Fotó: tAEG-ARChívuM
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110 éve állították először színpadra Molnár Ferenc vígjátékát 

Időtálló a Doktor úr
Hetven éve 
mond verseket

Szaxofon, ecset 
és fényképezőgép

Pluzsik Tamás 

„A magyarokat irigyel-
jük Molnár Ferencért. 
Azt hisszük, Molnárt 
kisajátíthatnánk 
Németországnak, 
hiszen mi itt, 
Berlinben jobban 
ünnepeljük, mint a 
magyarok Pesten” – 
írta 1932-ben egy ber-
lini újság.
Huszti Péter rendezésében a 
Turay Ida Színház állította a 
Soproni Petőfi Színház színpa-
dára Molnár Ferenc: Doktor úr 
című vígjátékát. Hogy meny-
nyire időtálló az ország hatá-
rain kívül legismertebb magyar 
színpadi szerző egyik legtöbbet 
játszott vígjátéka, azt jól jelzi, 
hogy a darab ősbemutatója 
éppen 110 évvel ezelőtt volt a 
Vígszínházban, és a darabot  
azóta is folyamatosan játsszák 
világszerte. Az idők folyamán 
sem nyelvezete, sem a hely-
zetkomikumok nem koptak 
meg, ma is ül minden poénja. 
Megismerhetjük benne a 

doktor urat, azaz Sárkány ügy-
védet (Márton András), akinek 
csak egy a fontos, a saját maga 
dicsősége, karrierje. Céljai meg-
valósításában partnerre talál a 
sokszorosan elítélt, de éppen 
általa ugyanennyiszer felmen-
tett ügyfelében, a csavaros 

eszű, gátlástalan Puzsérban 
(Mikó István), akinek szemé-
lyisége mégis nemcsak, hogy 
szerethető, de szimpatikus is. 
Talán ez volt a célja Molnárnak, 
hisz vele, a piti, de gátlástalan 
tolvajjal mondatja ki az élet 
apróbb-nagyobb igazságait. A 

darab további szerepeiben Piros 
Ildikót, Pásztor Erzsit, Nemcsák 
Károlyt, Magyar Tímeát, Viczián 
Ottót, Benkő Pétert, Bozsó 
Józsefet, Győri Pétert, Zsolnay 
Andrást, Beszterczey Attilát és 
Borbély Krisztinát láthatja a 
közönség.

Kuntz Zoltán

Mintha az idő múlásával 
csak javulna a memóriája a 
90 éves Jakab Ernőnének, sorra 
nyeri a versmondóversenyeket. 
Repertoárjában Ady-, Dsida-, 
József Attila- és Wass Albert-
művek szerepelnek.

– A versmondást 1943-ban 
kezdtem, amikor a fertőendrédi 
iskola udvarán elmondtam 
a Nábob fia című alkotást. 
Megtanulásakor folyton sír-
tam, mert akkor vesztettem el 
bátyámat, aki hősi halált halt 
a keleti fronton. Mindig sze-
rettem a verseket, mert lelki 
erőt, vigaszt nyújtottak. 1995-
ben a petőházi öregek klubjá-
ban kezdtem el ünnepsége-
ken szavalni. Ettől fogva sorra 

nyertem a Ki mit tud?-díjakat. 
Sopronban a Lila Akác Idősek 
Klubjában is szerepelek min-
den rangos eseményen – sorolja 
a sikereit Gizi néni.

Jakab Ernőné Sopronban 
született egy évvel a népszava-
zás után. Postáskisasszonyként 
szolgált Galántán, Balaton-
fűzfőn, Fertődön is. A második 
világháború után a GYSEV-nél 
dolgozott. 

– Tíz éve Sopronban lakom, 
a lányomnál. Onnan járok 
be mindennap a Balfi utcai 
klubba. Jól érzem itt magam, 
és a társaim szurkolnak nekem 
egy-egy fellépés alkalmával. 
Legközelebb február 8-án saját 
házi ünnepségünkön szava-
lok, a születésnapi bulimon – 
mondja alaposan meghatódva.

Pluzsik Tamás

Szentmártoni Imre – talán kevés ember-
nek ugrik be, hogy valójában ki is van e név 
mögött. Úgy, hogy St. Martin viszont már sok-
kal inkább: ő a magyar instrumentális zene, 
ezen belül is a szaxofon és a pánsíp egyik első 
számú előadója.

– Nem vendég vagyok a Rotary 
Club Sopron hagyományos 
jótékonysági bálján, hisz talán 
mondhatom, hogy a barátaim 
közé jöttem, ugyanis tisztelet-
beli tagja vagyok a soproni klub-
nak – tudjuk meg az eMeRTon-
díjas előadóművésztől. Mint 
mondja, a soproni Rotaryval 
együtt, közösen segítettek a 
vörösiszap-tragédia áldozata-
inak, ő a Föld szélén, közepén 
című albumából adódó bevé-
tel ráeső részét ajánlotta fel, 
így együttesen kétmillió forin-
tot vihettek el két rászoruló csa-
ládnak Devecserbe.

Természetesen nemcsak 
baráti látogatás volt a hétvégi 
program, jutott idő egy rövidebb 

Sopron környéki kirándulásra 
is, de a báli forgatagban is fel-
fedezhettük a Szentmártoni 
házaspárt. Éjfélkor St. Martin 
a közönség elé lépett, egyebek 
mellett legújabb lemezéről 
adott elő – talán mondanunk 
sem kell, mint mindig, most is 
nagy sikerrel. 

– A sikert nem lehet meg-
szokni, a taps, a dicséret min-
dig jólesik, legyen szó egy 
ilyen, viszonylag szűk körű 
bálról vagy éppen az aggteleki 
Baradla-barlangban több mint 
ezer ember előtt adott koncer-
temről, ahol pedig július utolsó 
napján sem volt több 12 foknál. 
Egyébként is kedvelem a külön-
leges helyszíneket, a svájci Saas 

Fee nevű város közelében van 
a világ legmagasabban fekvő, 
a nagyközönség számára is 
látogatható jégbarlangja, ahol 
nemcsak koncerteztem, hanem 
ott rögzítettük az Örök Titok 
című számot, valamint ennek 
videóklipjét. Nemcsak a hely-
szín volt varázslatos, hanem a 
hangzás is, ilyenekért érdemes 
élni és zenésznek lenni.

St. Martinról talán kevesen 
tudják, hogy a zene mellett bele-
kóstol más művészetekbe is. A 
hangszerek világán túl finoman 
bánik a szavakkal, több verses-
kötete jelent meg. Különleges, 
egészen egyedi meglátásai van-
nak a fényképezőgép lencséjén 
keresztül, valamint olajképei is 
rendkívül figyelemre méltóak. 
– Ez utóbbival kapcsolatban 
éppen most körvonalazódott 
egy elképzelés, amit nem sze-
retnék elkiabálni – tette hozzá. 
– Éppen itt, Sopronban tudnám 
összekötni, mondhatnám úgy is, 
hogy együtt bemutatni zenei 
munkásságomat képzőművé-
szeti tevékenységemmel. 

A Soproni Petőfi  Színházban:
február 11. (szombat) 19:00 – PREMIER
február 12. (vasárnap) 15:00 – JAKAB
február 12. (vasárnap) 19:00 – NÁDASSY
február 24. (péntek) 19:00 – DÉRYNÉ
február 25. (szombat) 19:00 – LACKNER

Szepes-tárlat
A lábasházban (sopron, 
orsolya tér 5.) február 3-án, 
17 órakor nyílik szepes gyula, 
németországban élő festő, 
grafikus és szobrász tárlata, 
amelyet Huszár lászló költő 
nyit meg.

díjAK sorA
gizi néni idős kora ellenére sorra nyeri  

a Ki mit tud?-okat Fotó: KuNtz zoltáN

Csattanó: A helyzet egyre bonyolultabb, de a végére minden elrendeződik: viczián ottó, Mikó 
istván, Pásztor erzsi és Piros ildikó Fotó: PluzsiK tAMás

díszvendég
st. Martin, a rotary Club sopron tiszteletbeli 

tagja, a bálon legújabb lemezéről adott elő
Fotó: PluzsiK tAMás
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(Olimp)ikonok lehetnek

Sopron, Hajnal tér 4. sz. alatti 
gazdasági épület és 
udvar
Az ingatlan jellege: gazdasági épület és udvar
Hrsz.: 7704/5, területe: 25 m2

Indulóár: 406.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 8.30 
Megtekinthető: 2012. február 1., 14.00 

Sopron, Rákosi u. 61/A sz. alatti  
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 5126/1/B/5, területe: 31 m2

Indulóár: 4.660.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 9.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 14.30

Sopron, Rákosi u. 61. sz. alatti  
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 5126/1/A/2, területe: 20 m2

Indulóár: 2.528.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 9.30 
Megtekinthető: 2012. február 2., 14.45

Sopron, Juharfa u. 3. sz. alatti 
helyiségek (együttes értékesítés)
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése
4247/47/A/28 61 m2 üzlet
4247/47/A/29 8 m2 raktár
Indulóár: 7.900.000 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 10.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 13.00 

Sopron, Pihenőkereszt-lakópark melletti 
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 5354/9, területe: 5659 m2

Indulóár: bruttó 23.840.000 Ft 
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 10.30 
Megtekinthető: 2012. február 2., 15.00

Sopron, IV. László kir. u. 36. sz. alatti 
üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 4257/54/A/122, területe: 18 m2

Indulóár: 1.080.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. február 10., 11.00 
Megtekinthető: 2012. február 2., 13.30

A licittárgyalások helye,  
valamint a részvétel feltételeiről és a területekről szóló tájékoztató, ill. bővebb információ: 

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály (Sopron, Fő tér 1. tel.: 99/515-135, 99/515-133)

Sopron Megyei Jogú VároS ÖnkorMányzata
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok 

értékesítésére:

A tapasztalt, a BMX-ben évek óta a magyar baj-
noki címet birtokló Prájczer Péter – ki tudja, 
miért – kiesett a szövetség, a válogatott vezeté-
sének a kegyeiből. 
Jelenleg egy társával az ún. 
„B-keret” tagja. Így ő nem kap 
szövetségi támogatást az edző-
táborokhoz, a versenyekre való 
utazáshoz, szállásra – mind-
ezt magának kell 
kigazdálkodnia. 
Ennek ellenére 
eltökélt  szán-
déka, hogy meg-
próbálja vissza-
verekedni magát, 
ám arra még nem 
kapott választ, ezt bajnokként 
miként tehetné meg. A cseh-
országi és a belgiumi Európa-
bajnoki futamra már eljutott, 
s a magyar versenyzők között 
messze ő áll a legjobban. Óriási 
a harc a kvótákért, az erősebb 
országok a 32 induló hely közül 
az Európa-bajnoki versenyeken 
elért eredményeikkel, közép- 
és elődöntős helyezéseikkel 
már húszat megszereztek, a 
fennmaradó helyekért még 
20–25 ország verseng. A sport-
ágban uralkodó erőviszonyok, 

az élbolyba tartozó országok 
összehasoníthatatlanul jobb 
felkészülési lehetőségei alap-
ján kevés az esély arra, hogy 
Eb-futamon sok kvalifikációs 

pontot gyűjtse-
nek a magyar 
versenyzők. A 
május végi ang-
l i a i ,  b i r m i n -
ghami világbaj-
nokságon még ki 
lehet harcolni a 

kvaifikációt. Ott a magyar ver-
senyzőknek jó szerepés esetén 
sikerülhet olyan pontszámot 
elérni, amellyel egy verseny-
zőnk Londonban is rajthoz áll-
hat. Péter a vb-n ünnepli majd a 
születésnapját, s reméli, sikerül 
majd megajándékoznia magát 
jó eredménnyel, sikeres ver-
senyzéssel. Addig edz és ver-
senyez is, tervei szerint a vb 
előtt egy franciaországi edző-
tábort követően az ottani, majd 
az olaszországi Eb-futamon is 
rajthoz áll.

Érdekes helyzetben van az 
54 kilogrammos kategóriában 
világbajnoki bronzérmes ököl-
vívó, Némedi Csilla. Az olim-
pián 51 és 60 kilóban rendeznek 
versenyt. Bár a hölgyek súlyá-
ról nem illik beszélni, ez eset-
ben kivételt tehetünk – Csilla 
jelenleg 52 kiló, így bármi meg-
történhet... Jelenleg az előző 
olimpia helyszínén, Pekingben 
edzőtáborozik, a kínaiak meg-
hívására, hogy 
mint nemzet-
közileg eredmé-
nyes versenyző, 
segítse az ország 
legjobb női ököl-
vívóinak felké-
szülését. Az uta-
zás és a kint tartózkodás költsé-
geit a meghívó kínai szövetség 
állja. Csilla szerint két hét közös 
készülés a világ legszűkebb elit-
jébe tartozó kínaiakkal óriási 
előrelépési lehetőség. Az eset-
leges olimpiai szerepléssel kap-
csolatban azt mondta, ahhoz, 
hogy tisztességgel, a saját 

elvárásainak megfelelően fel-
készüljön, rengeteget kellene 
távol lennie a megélhetését 
biztosító munkahelyétől. Az 
ugyan toleráns a sportolóval, 
de nem szeretné túlfeszíteni a 
húrt, már csak azért sem, mert 
még egy jó kéthetes távollétre 
biztos lehet majd számítani a 
részéről. Májusban – szintén 
Kínában – kerül majd sor a női 
kvalifikációs világbajnokságra.

Csilla London 
t e k i n t e t é -
ben tehát még 
bi zony  talan, ám 
a szövetség részé-
ről volt már amo-
lyan puhatolódzó 
érdeklődés. Nekik 

sem tudott mást mondani, mint 
lapunknak. Hogy fogyása, közelí-
tése az olimpiai súlycsoporthoz 
tudatos volt-e, arra azt mondta, 
nem. Szerinte az annak az ered-
ménye lehet, hogy tavaly sokat 
versenyzett s fogyasztott, s ez 
utóbbi nem igazán „tetszhetett” 
szervezetének.

A távozó labdarúgók után meg-
van az első érkező játékos az 
SVSE–GYSEV Goldschmidt lab-
darúgócsapatánál. Simon Attila 
a Haladástól fél évre kölcsönbe 
igazol a Vasúthoz. 

Néhány labdarúgót még tesz-
tel a szakvezetés, s az sem kizárt, 
hogy lesz vagy lesznek még olya-
nok, akik szintén kölcsönben 
kerülnek Sopronba. A Gyirmót 
elleni edzőmeccseken sajnos 
többen – köztük az említett 
Simon, valamint Tóth Dániel és 
Tornyai Tamás – nem játszhatott 
sérülés miatt, az SC Soprontól 
kettős igazolással a Vasútnál lévő 
játékosok pedig iskolai elfoglalt-
ság miatt nem szerepelhettek a 
hétközi edzőmeccsen. 

A két utóbbi mérkőzést erős 
riválisokkal játszotta a gárda. A 
Pápától 2–1-re, a másodosztály 
egyik élcsapatától, a Gyirmóttól 
pedig 5–2-re kapott ki Végh 
Tibor együttese. E találkozók 
az erős csapatok ellen roppant 
hasznosak, hiszen a jó képes-
ségű ellenfelek a legkisebb 
hibákat is büntetik, tisztán lát-
szik, miben kell előrelépnie a 
gárdának. 

A fiatal kerekes, Rozsenich 
Gábor (BMX) – Prájczerrel ellen-
tétben – tagja a válogatott „A” 
keretének, s az életében a köz-
elmúltban hatalmas változás 
történt. 

Felvették az ELTÉ-re rekreáció 
és egészségfejlesztés szakra, így 
felköltözött Budapestre. A köl-
tözés ellenére továbbra is sop-
roni színekben versenyző sport-
ember eddig Csehországban, az 
Európa-bajnokság futamán vett 

részt, tavaly októberben. A még 
utánpótláskorú versenyzőként 
számos kiváló 
nemzetközi ered-
ményt elérő ifjú 
soproni kerekes 
a fővárosban egy 
BMX-pálya köz-
vetlen közelé-
ben lakik, s külön 
erőnléti edző is segíti a felkészü-
lését. Mint kifejtette, a jelenlegi 
hetek, hónapok éppen a fizikai 

felkészülés jegyében telnek, 
erősítő, valamint gyorsasági 

á l l ó k é p e s s é g i 
munkát végez. 
A tervek sze-
rint Angliában, 
Manchesterben 
majd edzőtá-
borozáson és 
angol ,  i l letve 

angol nyílt viadalon áll majd 
tavasszal rajthoz, és az olaszor-
szági Eb-futamon való indulás 

az ő tervei között is szerepel. 
Rozsenich Gábor egyértelműen 
kiemelte, nála most „célkereszt-
ben” a birminghami világbaj-
nokság áll, egyelőre arra fóku-
szál, ott akar csúcsformában 
versenyezni. 

Edzéseit is ennek rendeli alá, 
s az előbb említett nemzetközi 
viadalokon való indulást, ver-
senyzést is a vb-re való felkészü-
lés egy-egy fontos állomásának 
tekinti. 

némedi Csilla 
bronzos ökölvívó

Simon Attila 
kölcsönben 
a Vasúté

Rozsenich Gábor BMX-versenyző

Prájczer Péter BMX-versenyző

Nem egészen fél év múlva, július 27-én, Londonban megkezdődik a 21 nyári olimpia. Annak 
próbáltunk utánajárni, Sopronból kiknek van esélyük kijutni az ötkarikás játékokra.

egyedül is Megy
Prájczer Péter szövetségi támogatás nélkül is 
elindul a versenyeken
Fotó: NÉMEth PÉtER

jobbegyenes
némedi Csilla (jobbra) és edzőpartnere,  

dobos zsuzsanna (64 kg-os) ökölvívó
Fotó: NÉMEth PÉtER

rozsenich gábor még 
utánpótláskorú ver-
senyzőként számos 
kiváló nemzetközi 
eredményt ért el.

Prájczer Péter a 
magyar bMX-
versenyzők között a 
legjobb eredményt 
tudhatja magáénak. némedi Csilla 

Pekingben segíti a 
legjobb kínai női 
ökölvívók felkészülé-
sét az olimpiára.

Kedves nagycsoportos Óvodások!
Tisztelt Szülők!

Iskolába készülő „ovisok” és szüleik számára tájékoztató 
és érdeklődést felkeltő találkozásokat tartunk, 

melyekre nagy szeretettel várunk minden kisgyermeket 
és szüleiket, akik szeretnék megismerni a 

Gárdonyi Géza Általános Iskolát.
A találkozók időpontjai:

• Február 6. (hétFő) 16.30 „Énekeljünk, játsszunk együtt!” 
Zenei foglalkozás tánccal, körjátékkal, a ritmusra és a közös 
muzsikálásra támaszkodva. Zenei meghallgatás az emelt szin-
tű ének zene iránt érdeklődők számára

• Február 13. (hétFő) 16.30 „Hívogat az iskola” Számolós, 
mesés foglalkoztató három helyszínen 1. Mesevilág, 2. Számer-
dő, 3. Állatbirodalom

• Február 20. (hétFő) 16.30 Iskolánk igazgatója és a leendő 
elsős nevelők tájékoztató szülői értekezletet tartanak. A meg-
beszélés ideje alatt pedagógusaink játszóházban foglalkoznak 
az érdeklődő szülők gyermekeivel. Zenei meghallgatás az emelt 
szintű ének zene iránt érdeklődők számára

• Február 22. (szerda) 1–2. órában Nyílt tanítási órák 3. órá-
ban „Fórum” az iskolavezetéssel

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Az iskoláról szóló részletes ismertető elérhető 
iskolánk honlapján az alábbiak beírását követően:

http://www.gardonyi-sopron.sulinet.hu/aktualis/elsosoknek.htm
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Mint ismeretes, tavaly nyártól váltás történt 
Sopronban a bowling klubban, új üzemeltetői 
vannak a helyiségnek. A korábbi üzemeltető, 
Skobrics Zoltán vezette, a magyar szuperligá-
ban szereplő Soproni BC csapata pedig veretle-
nül vezeti a ligát.

Skobrics érdeklődésünkre 
elmondta, a csapat játékosai a 
nyári váltás után is a régi, szo-
kott feltételek mellett edzhet-
nek, ráadásul visszatért a szu-
perligában szereplő csapatba 
a Farkas házaspár, a válogatott 
Farkas János, valamint párja, 
Közép-Európa egyik legjobb 
női versenyzője, Farkas Bucin 
Luminita. Skobrics továbbra is 
húzóember, és a fiatal, 18 esz-
tendős Pisarski Erik remekül 
versenyez, maximálisan felnő 
a feladathoz. Rajtuk kívül még 
Simon Róbert, Olajos Mihály 
és Skobrics fia, Máté szere-
pel még az éllovas soproni 
gárdában.

A csapat magabiztosan, eddig 

százszázalékos teljesítménnyel, 
a 2. helyezett előtt 3, a 3. előtt 
pedig 6 pont előnnyel vezeti a 
szuperliga mezőnyét, tehát jó 
esély mutatkozik arra, hogy elő-
relépjen a társaság a tavalyi 3. 
helyezéshez képest. A legszebb 
eredmény persze az aranyérem 
lenne. 

Hamarosan megkezdődnek 
a válogatóversenyek az augusz-
tusi bécsi Európa-bajnokságra. A 
több kontinensviadalt is meg-
járt Skobrics nem indul, viszont 
Farkas, Pisarski és Simon meg-
próbálhatja kiharcolni a csapat-
tagságot. Pisarski ráadásul mint 
ifjúsági versenyző még márci-
usban, az ifi Eb-n is „nagyot 
dobhat”. Tavasszal a szuperliga 

fordulói mellett osztrák baj-
noki mérkőzések – oda szin-
tén beneveztek a soproniak 

– és a Magyar Köztársasági 
Kupa küzdelmei várnak a sop-
roni bowlingozókra. A szezon 

végének egyik kiemelkedően 
fontos versenye pedig a májusi 
egyéni országos bajnokság lesz. 

Aranyra hajtanak 
a soproni bowlingosok

LELáTó
Lendületben 
az SKC

Azok után, hogy egy szé-
dületes találkozón 75–72-
re legyőzte a Kis-Rába 
menti takarék soproni KC 
a listavezető Albacomp 
csapatát a férfi NB i-ben, 
a Magyar Kupában maga-
biztos győzelmet aratott 
Meszlényi Róbert legény-
sége. A soproni együttes 
az NB i. B nyugati cso-
portjának listavezető-
jét, a Nagykanizsa csa-
patát verte idegenben, 
fölényesen, 107–74-re. A 
gárdára két kulcsfontos-
ságú összecsapás vár. Ma 
Debrecenben játszanak 
Molnárék, jövő szomba-
ton, 11-én pedig a szeged 
együttesét fogadják.

Hétvégén 
kosárgála

idén február 5-én, vasár-
nap rendezik meg a 
hagyományos kosárlab-
dagálát, amelyen, ahogy 
az utóbbi években, most 
is a magyar férfiválo-
gatott csap össze az NB 
i-ben szereplő idegenlé-
giósok válogatottjával. 
A Körcsarnokban ren-
dezendő mérkőzésre a 
magyar keret tagjait csak 
lapzártánk után nevezi 
meg az új szövetségi kapi-
tány, Rátgéber lászló.

Tollaslabda-
eredmények

A hétvégén rendezték 
meg Pápán a tollaslabda 
Diákolimpia területi dön-
tőjét, melyre a megyei 
verseny első 4 helye-
zettje kvalifikálta magát 
nemenként, korcsopor-
tonként. sopron iskoláit 
ezúttal 3 diák képvisel-
hette a területi verse-
nyen. A iv. korcsoportos 
fiúk között 1. helyezett 
lett Kocsis ábel, 3. pedig 
Németh ábel, mindket-
ten a szt. orsolya-iskola 
diákjai. A vi. korcsopor-
tos fiúnál 1. helyezett: 
Nádas Balázs (széchenyi 
istván Gimnázium). 
Mindhárom  versenyző 
részt vesz az országos 
döntőn, az első helyezet-
tek kiemeltként indulnak 
a salgótarjánban, már-
cius 23–25. között zajló 
versenyen.

A csapat: Hátsó sorban: simon róbert, Pisarski erich, skobrics zoltán, az első sorban: Farkas jános, 
Farkasné bucin luminita, olajos Mihály Fotó: NÉMEth PÉtER

Egy fordulóval a csoportkör 
befejezése előtt biztossá vált 
a női kosárlabda Euroligában, 
hogy nem lesz ott a rájátszás-
ban, a legjobb 16 csapat között 
a magyar bajnok és kupagyőz-
tes Uniqa Euroleasing Sopron. 
Székely Norbert vezetőedzőt 
az okok mellett többek között 
jövőről is faggattuk. 

– Hogy látja, az idei sop-
roni együttes gyengébb annál, 
amely tavaly bajnokságot és 
Magyar Kupát nyert?

– Egyértelműen, hiszen a 
tavalyi csapatban az idegenlégi-
ósok, Holt, Coleman és Tamane 
Euroliga-szinten is minőségi 
játékosok voltak. Az idei magyar 
mag nagyon stabil, ám a keret 
messze nem olyan erős. 

– Amikor meglátta a cso-
portbeosztást – az Orenburg, 
a Tarbes, a Polkowice és a 
Schio a közelmúltat alapul 

véve nem tűnt verhetetlennek 
–, mi volt az első benyomása, 
érzése az esélyeket illetően?

– Az, hogyan lehetne a legtöb-
bet kihozni a csapatból, tudva, 
hogy az Orenburg le tudta iga-
zolni az amerikai profi baj-
nokság döntőjének egyik leg-
jobbját, Brunsont és a tavalyi 
Eb legértékesebb játékosát, az 
orosz Danyilocskinát. Nekünk 
nem voltak ilyen képességű 
klasszisaink. 

– Van hiányérzete a csoport-
meccsekkel kapcsolatban?

– Igen! Még ha erősebb is az 
Orenburg, ha néhány játéko-
sunk a kritikus pillanatokban 
koncentráltabb, itthon elkap-
hattuk volna őket. 

–  K r iva c s ev ic s  m e nt , 
Németh jött. A két játékos más 
poszton játszik, okozott ez a 
váltás törést a játékban?

– November második felére 

szépen összeállt a játék, itthon 
Euroliga-meccseket, idegenben 
bajnoki rangadókat nyertünk. 
Krivacsevics távozásával gyen-
gültünk a palánk alatt. Törést 
viszont inkább az okozott, hogy 
a helyére kerülő Zavecz Hanna 
sokáig sérült volt. Ugyanakkor 
a Schio ellen már bizonyította, 
hogy ebben a pozícióban is 
lehet rá számítani.

– Hogyan tovább?
– Ami az idei évadot illeti, 

előrenézünk, még igen kemény 
meccsek várnak ránk. Címvédők 
vagyunk, s ez kötelez. Ki kell 
emelnem, a soproni utánpót-
lásban van 6–7 olyan tehetség, 
akikből pár éven belül Euroliga-
szintű játékosok lehetnek, gon-
dolok itt Szabó Fannira, Licskai 
Zsófira, Vágvölgyi Petrára, 
Böröndy Vivienre, Böröndy 
Dominikára, Kuttor Enikőre 
vagy Weninger Virágra. 

Bowling történelem
Grobits Zsuzsanna

A bowling gyökerei az ókori egyiptomba nyúlnak vissza. A régé-
szek a piramisok feltárása során a játékban ma is használatos 
golyókhoz, bábukhoz hasonló eszközöket találtak. Hasonló 
felfedezéseket tettek babilóniában is, sőt, a játék julius Caesar, 
majd később viii. Henrik uralkodása alatt is nagy népszerűség-
nek örvendett. 
A bowlingnak a ma, általunk is ismert formáját egy több mint 
800 éves, londonról írt könyvben részletezték. eszerint ez 
egy szabadtéri játék volt, melyet főleg nemesek játszottak. 
Amerikába a hollandok közvetítésével jutott el a játék. Az ere-
deti szabály szerint kilenc bábut helyeztek el gyémánt alakban, 
a cél pedig az volt, hogy egyedül a középső bábut döntsék le. A 
holland bevándorlók felállítottak egy tizedik bábut is, az alak-
zatot pedig háromszögre módosították. napjainkban ez utóbbi 
szabályok szerint játsszuk a játékot.
1875-ben az Amerikai egyesült államokban megalakult a 
nemzeti bowling szövetség. nem sokkal később, 1901-ben pedig 
Chicagóban megrendezték az első nemzeti tornát. 
A játék rajongótábora folyamatosan növekedett, egymás után 
épültek a pályák és a centrumok, már nemcsak Amerikában, 
hanem Angliában és európában is egyre nagyobb népszerűség-

nek örvendett. ezzel együtt folyamatos változásokon, finomí-
tásokon esett át mind a szabályok, mind pedig az eszközök 
szempontjából. Magyarországot is elérte a bowlingláz – igaz, 
kicsit később. Az első bowlingpálya hazánkban 1989-ben épült 

meg, a Magyar bowling szövetség (MAbosz) pedig 1996-ban 
alakult. A legtöbb pályát budapesten találjuk, de sopronban 

is hódolhatunk a sportágnak. A sportág előnyei között meg kell 
említenünk, hogy javítja a koncentrációt, a mozgáskoordinációt, 
erősíti a hátat és a karokat, megnyújtja a kar ízületeit.

Nem jutott be a legjobb 16 közé a női kosárcsapat

Egy korai kosaras 
búcsú margójára

Kiesés után értéKelés
székely norbert vezetőedző szerint a csapat többször a tudása 
alatt játszott. (Képünkön Horti dórával) Fotó: NÉMEth PÉtER
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1992
Kosárlabda-évértékelés
Az SKC kosárlabda-szakosztá-
lya a Poncichter-vendéglőben 
tartotta meg az elmúlt évet 
értékelő szakosztályi értekez-
letét. A játékosokat és a veze-
tőket Hajdú Tamás tulajdonos 
látta vendégül. Jelenleg az SKC 
a negyedik, az SVSE Raabersped 
a hetedik, a Postás pedig a nyol-
cadik helyen áll a bajnokság-
ban. (Soproni Hírlap)

drágul a víz
Híre kelt, hogy a nagy, álta-
lános és hét országra szóló 
árdrágulásban a vízdíjak is 
jócskán emelkednek, mi több, 
Sopronban az országos átlag-
nál is nagyobb mértékben. 
Tavaly a soproni víz termelői 
ára, a csatornaszolgáltatást is 
beleértve, 51 Ft/köbméter volt. 
Ebben az évben ez 66,70 Ft/
köbméterre emelkedik. Ezzel 
együtt megváltozik az állami 
támogatás mértéke is. A tava-
lyi 51 Ft-ból 15,30 volt az állami 
támogatás, míg az idén a több 
mint 66 forintból mindössze 
6,70, de még ez az összeg is 
bizonytalan. (Soproni Hírlap)

1962
Az év első barátságos 
labdarúgó-mérkőzése
Hideg, csípős szél fújdogált a 
Rákóczi-pályán, fázósan dide-
regtek a szurkolók, arcukról 

mégis derű sugárzott, hiszen, 
igaz, hogy barátságos mérkő-
zéssel, de megkezdődött lab-
darúgóidény. Az év első gól-
jának szerzője Ferling volt: 
kicsalogatta Kormost a kapu-
jából, majd ügyesen emelte 
a labdát a léc alá. Reméljük, 
így lesz ez az egész évben, 
bizakodott a drukkertábor. 
Örvendetes volt Rajnai moz-
gékonysága, kitűnő labdákkal 
dobta támadásba csatártár-
sait. (Kisalföld)

irodalmi est a soproni 
zeneiskola nagytermében
Két novellát és egy verset 
mutatnak be az írók. Molnár 
József:  Megszabadulás a 
gonosztól, Szabó Lajos: A 
tú lsó part című novelláit, 
továbbá Farkas Imre: Galamb 
a búzakereszten című versét 
mutatják be. Borgulya László 
zongoraművész Schönberg-
zongoraminiatűröket és Bach-
műveket játszik. Szabóné Schey 
Márta és Molnárné Lakist Ella 
énekszámokkal egészítik ki az 
irodalmi estet. (Kisalföld)

1912 
Farsangi naptár
Február 15-én Kabaret-estély 
a honvédfőreál iskolában. 
Február 17-én a Magyar Szent 
Korona Országai Vasutas 
Szövetség soproni kerületé-
nek kabarettel összekötött 

táncesté lye  a  Pannónia 
Szállóban. Február 18-án a 
Magyarországi Famunkás 
Szövetség soproni csoportjá-
nak színielőadással egybekö-
tött farsangi estélye a Nádor 
Szállóban. Február 20-án 
Trittremmel Oszkár tánciskola 
álarcos jelmez-koszorúcskája a 
kaszinóban. Ugyanitt tartatik 
meg Käsz Mihály táncmester 
jelmezbálja is. (Soproni Napló)

A Férfidalkör estélye
Szűnni nem akaró tapsok 
jegyében folyt le az a hang-
verseny, melyet a soproni 
Férfidalkör rendezett tegnap 
este a Pannónia üvegtermé-
ben. A Kiss József karnagy veze-
tése alatt álló dalkör összhan-
gos éneke nyitotta meg a sike-
rült műsort, amit Vellansits 
Viktorné úrnő nemes művé-
szettel játszott zongoraszáma 
követett. Ezután Gyóni Géza, 
lapunk belmunkatársa adta elő 
nagy tetszés közben két költe-
ményét, melyeket a tapsokra 
még eggyel meg kellett tolda-
nia. Eitler Rezsőné úrnő szép 
hangon és nagy énektudással 
énekelt áriája viharos tetszést 
aratott és az utánuk énekelt 
magyar dalokat is meg kellett 
ismételnie. A nívós hangver-
senyt és műsort tánc követte, 
melyben a calico-jelmezes szép 
hölgyközönség a hajnali órákig 
kitartott. (Soproni Napló)

válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Képrejtvény 
A Cédrus Art Klub támogatásával

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három pon-
ton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést feb-
ruár 8-ig beküldik a soproni téma, 9401 sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre, ajándékot sorsolunk ki. 
A január 18-i számunkban megjelent rejtvény nyertese szenyai Ferenc (juharfa u. 11.). nyereménye 
3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány átvehető és levá-
sárolható a vörös Cédrus Könyvkereskedésben (Mátyás király u. 34/F) vagy a Fekete Cédrus 
Könyvkereskedésben (bünker köz 2.) A január 25-i nyertesünk nevét következő számunkban 
olvashatják. FotóGRAFiKA: PluzsiK tAMás (A soPRoNi MÚzEuM FotóANYAGáBól)

Borajánló: Lukács Szabolcs

hónap borásza a 
soproni téma értéke-
lése szerint ákos istván. 

Az ő kékfrankosa lett ugyanis 
sopron 2012-es bora. Múlt heti 
számunkban ezt értékeltük. Az 
ákos pincészetből most egy 2008-as zweigelt kerül terítékre.

Egy igazán fiatalos, lendületes bor, mely mély rubin 
színnel, illatában pedig friss piros bogyós gyümölcsökkel, 
elsősorban meggyel rendelkezik, amit egy igazán elegáns 
hordóhasználat egészít ki. Kóstolva tapasztalhatjuk, hogy 
lendületes savait közepes test és visszafogott tanninok 
jellemeznek. ízvilágában is illata köszön vissza, tehát friss 
gyümölcsös, némi fűszerességgel a háttérben. 
Ételválasztásnál mindenképpen előnyt élveznek a kacsa- és 
libaételek, főleg, ha „csempészünk” mellé piros bogyós gyümöl-
csöket vagy párolt vörös káposztát! A lényeg, hogy ne legyen túl 
zsíros az ételünk, és biztosítsunk savat az ételek készítésénél. 
Úgy gondolom, ez a bor is bizonyítja, hogy ebből az egyébként 
bőtermő osztrák fajtából, mely kékfrankos és szent lőrinc (st. 
laurent) keresztezéséből született, lehet tisztességes, sőt kima-
gasló borokat is készíteni, még sopronban is...

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mellett 
pedig hűséges soproni polgáraira is büszke 
lehet. Sorukból a Soproni Téma a héten 
Szupper Róbert sportszervezőt kérdezi arról, 
neki mit jelent a soproniság érzése.

– Bárhol jártam az országban 
vagy akár külföldön, mindig 
büszkén vallottam, hogy az 
ország nyugati szögletében 
hozott anyám a világra. Egészen 
pontosan a Várkerület 16. 
szám alatti ház-
ban, ami egyszer 
csak váratlanul 
a 15-ös számot 
kezdte viselni. 
Gyermekkorom 
is a Várkerület 
ezen szakaszá-
hoz kötődik, kis 
birodalmunk a Rejpál-háztól a 
konventig terjedt. Sok érdekes 
ember élt itt, a Kisvárkerületen, 
elsősorban dolgos iparosok 
és kiváló kereskedők. Apai 
nagyapám Nagyfalván, a mai 
Mogersdorfban született, kato-
naszabó volt, előbb a komá-
romi várban, majd 1910-től 
Sopronban. Két évtizeddel 
később az ő üzletét vette át 
apám, így gyerekfejjel meg-
ismerhettem a helyi katona-
tiszteket, csendőröket, majd a 
háború alatt egy lengyel mene-
kült katonát is, aki segédként 

dolgozott nálunk. Sok emlékem 
van a Kisvárkerületről: a régi 
vásárcsarnok bontása, a Szent 
Jobb bemutatása, az úrnapi 
körmenetek, amikor is házunk 
kapujában volt az egyik feldí-

szített  oltár, 
d e  e l ő t t ü n k 
vonultak el a 
német csapatok 
Jugoszláviába, 
a z  o r o s z o k 
p e d i g  t ö b b 
alkalommal 
is. Bombá-

zások, óvó hely, zabrálás 
– csak címszavak, de 
mindegyik mögött 
e m b e r i  t r a g é -
diák sora vonul. 
T ú l é l t ü k  é s 
egyenes tar-
tású emberek 
m a r a d t u n k , 
vagy éppen 
ezek is hozzá-
járultak ahhoz, 
hogy azzá váljunk.

– A sport szeretetét két test-
nevelőtanáromnak köszön-
hetem. Ravasz Bandi bácsi 

tehetséges atlétának, egyene-
sen a válogatott széche nyista 
Tanay László lehetséges köve-
tőjének tartott. Zombori Pista 
bácsinak talán még többet 
köszönhetek: a sport mellett 
az emberi tartást, 
és azt a bizonyos 
soproniságot, 
m e l y n e k 
valós tartal-
mát talán 
az ő élete 
példázza a 
legjobban. 

– Az évek 
m ú l á s á v a l 

számadással tartozunk magunk 
és má sok felé is. Mit tettünk jól 
vagy éppen rosszul. Önös célja-
inkat helyeztük előtérbe, avagy 
munkálkodtunk a közösség, a 
város érdekében. Nem zavar-

nak a szaporodó eszten-
dők, ez az élet rendje. Mi 

elmegyünk, és jönnek 
helyünkbe gyerme-
keink, unokáink. Ők 
viszik tovább azt a 

munkát, a civitas 
fidelissima szel-
lemiségét, mely-

nek alapjait előde-
ink rakták le, ennek 

mi csak folytatói 
voltunk.

Mit jelent soproninak lenni?
Aki válaszol: Szupper Róbert

életrAjz szülei első gyermekeként 1935-ben született sopronban. Élete szorosan kötődik a sporthoz, felesége, sulyok Éva is 
elsőosztályú röplabdázó volt. Nagyobbik fia Ausztriában impresszárióként dolgozik, a fiatalabb sopronban él. Munkásságát sopron 
önkormányzata sopron sportjáért kitüntetéssel ismerte el.

A Szélmalom Étterem támogatásával

RövIDEn
Almanya – A török paradicsom

Újabb állomásához érkezett a Filmklub sopron vetítéssoro-
zata, február 9-én 19.30-kor Németország mutatkozik be. A 
Berzsenyi Dániel Evangélikus líceum dísztermében Almanya 
– A török paradicsom című, Németországban nagy sikereket 
aratott kortárs filmet mutatják be. A film a multikulturális 
együttélés lehetőségeit, nehézségeit mutatja egyszerre szó-
rakoztató és elgondolkodtató formában. török vagy német 
vagyok? Mi az igazi identitásom? – ezekre a kérdésekre keres-
nek válaszokat a film török–német szereplői. 

szuPPer róbert
„A civitas fidelissima szellemiségét gyermekeink, 

unokáink viszik tovább” Fotó: PluzsiK tAMás

„Mindig büszkén 
vallottam, hogy 
az ország nyugati 
szögletében hozott 
anyám a világra. ”

szupper róbert
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Boros Anikó

Az otthoni beszabályozott éle-
temből elindultam a kommu-
nizmus által felállított, szigorú, 
diktatórikus elveken alapuló 
iskola felé, ahol minden köte-
lességnek eleget kell tenni attól 
függetlenül, hogy képes vagy-e 
rá vagy sem. Meg kell tenned! 
– ezt sulykolták beléd. Senkit 
sem érdekelt, hogy bírod-e vagy 
nem. Szabályaikat szigorúan 
betartva követték, téged is erre 
kötelezve. Ilyen volt minden 
reggel a himnusz eléneklése a 
diktátor képe előtt, az egyen-
ruha, a felkötött hajviselet. Így 
éreztették veled, hogy te csak 
egy vagy a sok közül, aki uta-
sításokat követ… Mindenhez 
engedélyt kellett kérni, itt 
átadtad magad az iskolának, 
ahol észre sem vetted, hogy 

irányítják a létedet. Ennek 
ellenére én azon kevés embe-
rek közé tartozom, akik utólag 
sem mondhatják el magukról, 
hogy boldogan siettek haza, 
pedig sietnem azt nagyon kel-
lett! Aztán egy alkalommal… 
Már láttam a házunkat, mel-
lette a hatalmas parkolóval – 
nagy itt a forgalom, mivel főút 
mellett laktunk. Csak a lépte-
imre figyelve igyekeztem, 
de hirtelen a fájdalom és az 
ijedtség minden érzését rám 
zúdítva, hatalmas ütést érez-
tem a hátamon, mintha soha 
véget nem érő kín tépné szét 
a testem. Érzem, ahogy csú-
szok le a földre, már a lábaim 
sem tartanak meg! Mi történik 
velem? Idegen hangokat hal-
lok, érzem, ahogy erőtlen tes-
temet húzzák. Az arcom alatt 
a gördülő kavicsok mintha 

szétszaggatnák zúgó fejemet! 
Érzem a vér melegét, sós ízét. 
Idegen, jajveszékelős hang-
foszlányok. Szédülök! És hol a 
cipőm? Aztán megszűnt körü-
löttem a világ. Csak a sötétség 
moraja és a vér íze… Elütött 
egy autó. A kór-
házban tértem 
m a g a m h o z , 
zúzódásokkal , 
törött  lábbal , 
agyrázkódással, 
de legalább élet-
ben. És keresem 
azt az átkozott 
cipőt! De hát be 
volt kapcsolva! 
Hiába, a balesetnél úgy lerö-
pült a lábamról, hogy senki sem 
találta meg. Álmomban azóta 
is keresem. Mint megtudtam, 
a balesetet az apám okozta, 
akinek soha sem jelentettem 

semmit, csak nyűgként létez-
tem számára, akiért még a tar-
tásdíjat sem érdemes fizetni, 
akinek a neve csak annyi, hogy 
„szőke”. Persze, hogy a baleset 
után sem változott semmi. 
Azóta sem tudok szabadulni a 
gondolattól: talán nem is vélet-
len volt?

Reménykedve teltek a nap-
jaink, bízva, hogy apánk talán 
már békén hagy minket, elme-

rülve saját szét-
szórt világában. 
A félelem szik-
ráját azért ben-
nünk ébren tar-
totta, és anyám 
is előszeretettel 
p a n a s z ko d o t t 
róla és persze 
szerencsétlen, 
boldogtalan éle-

téről, aminek egyre jobban, 
egyre érezhetőbben mi vol-
tunk az okozói. Mivel ő nevelt 
minket, ezért elvárta, megkö-
vetelte a teljes alázatot, tiszte-
letet. Persze ez természetes volt 

amúgy is konzervatív világunk-
ban, hiszen már az iskolában is 
ezt nevelték belénk. Anyánkon 
egyre jobban eluralkodott a 
türelmetlenség, lassan már 
nem kérdezhettünk semmit, 
mert válaszra sem méltatott 
minket, de az elvárásai határta-
lannak tűntek. Nem értettem 
meg, hogy neki mi a jó vagy a 
tökéletes, csak annyit tudato-
sított bennem, hogy én „arra” 
nem vagyok képes. Ahogy szi-
gora egyre jobban elhatalma-
sodott, úgy nőtt közénk az egész 
életünket megpecsételő, vissza-
fordíthatatlan távolság.

Elégedetlenségét rajtunk 
vezette le, felbőszült haraggal, 
fenyítéssel vagy épp nadrág-
szíjjal, „mert így kell nevelni”! 
Azonnal büntetett, néha olyan 
verésben részesített, hogy más-
nap nem tudtam beülni az isko-
lapadba. Emlékszem szegény 
nővérem első főzésére! Anyám 
főzési tanítása annyiban merült 
ki, hogy gyorsan elmondta a sor-
rendet, és elment otthonról. 

Persze nem sikerült, ezért ször-
nyű verést kapott. Nővéremet 
hosszú fekete haját a csuklójára 
tekerve húzta ki az udvarra, és 
nadrágszíjjal ütötte, ott, ahol 
érte. Fájdalma belém is hasí-
tott. Másnap tornaórán nem 
mert rövidnadrágba átöltözni. 
Mivel ellenszegült a tanárnak, 
igazgatói szigorral kényszerí-
tették. Szörnyülködve fogadták 
a látványt, több helyen szinte 
meghasadt lila-zöld foltos bőre. 
Megszólalni nem bírt,vagy talán 
nem is mert, így azonnal hívat-
ták anyámat. Igaz, a rendszer 
szigorú volt, de az ilyen bánás-
módot nem tűrték el gyerekkel 
szemben. Mivel magyarázta ki 
magát, nem tudom, de haza-
jövetelét várva olyan iszonya-
tos remegés és félelem fogott 
el minket, hogy többet egymás 
előtt sem tudtuk eltitkolni gyen-
geségünket: igen, én is félek! 
Megvolt az okunk a félelemre, 
de rájöttünk, anyánkat senki és 
semmi nem tartja vissza, kiszol-
gáltatottak vagyunk.

Gyötrelem (3) 

Az élet  
centije

2012. január 1. 
Kis lépés a jogalkotásban és 

nagy sokak életében és sokak 
életéért.

Ezentúl nem jelölhető ki 
dohányzóhely sem közokta-
tási intézményben, sem gyer-
mekjóléti intézményben, sem 
egészségügyi szolgáltatónál. 
Ugyanígy tilos dohányozni 
játszótéren, vasúti pályaud-
varok peronján, a vonatokon, 
buszmegállókban, munkahe-
lyek zárt légterű helyiségei-
ben… Amolyan cigistop. 

Nem rossz. Vannak, akik 
azonban az intézkedések 
ellen berzenkednek. Közülük 

is sokak életét mentheti meg, 
ha most leteszik a cigit.

Mindannyiunknak van egy 
hosszabb-rövidebb mérő-
szalagja. Erről tetszik, nem 
tetszik, nap nap után levág-
nak egy centit. Egyszer csak 
elfogy… Csakhogy, erről a 
centiméterről a dohányzás 
sokaknak, akaratukon kívül 
is, hosszú métereket vág le. Itt 
az idő! Itt az alkalom! Ha még 
dohányzik, Ön is tegye le!

Igaz barátja: Az Érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
nándor, Sopronért

„Megvolt az okunk a 
félelemre, de rájöt-
tünk, anyánkat senki 
és semmi nem tartja 
vissza, kiszolgáltatot-
tak vagyunk.”

boros Anikó

Mesél a múlt…
szerkesztőségünk az elmúlt évtizedek soproni történései-
ből olyan családi, várostörténeti és más érdekes fotókat vár, 
amelyekhez egy-egy személyes vagy az elődöktől fennma-
radt történet is kapcsolódik, és amelyet szívesen megoszta-
nának olvasóinkkal. Címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu 
telefonon (06/30/9723–640) Pluzsik tamás munkatársunk 
várja jelentkezésüket. 

Közérzetjavítás céljából vagy orvosi javaslatra vesszük igénybe

A versenyképes masszőr 
több technikát ismer

  február 4. szombat
február 5. vasárnap 
10–18 óra
Liszt Központ20
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csodák palotája
 UTAZÓ KIÁLLÍTÁS

JEGYÁR: GYERMEK, DIÁK 700 FT, FELNŐTT 900 FT
JEGYEK VÁSÁROLHATÓK A JEGYPÉNZTÁRBAN 
(SOPRON, LISZT F. U. 1.)

WWW.PROKULTURA.HU

A fizika csodálatos világa!

hetente induló egynapos kirándulások kisbusszal, Ausztriába, szlovákiába és sopron környékén. 
Részletek: 00-36-30-979-7444 • www.sopronbusz.hu internetes oldalonAPRó

Madarász Réka

Régóta foglalkoztat 
a kérdés, kinek aján-
lott masszőrhöz jár-
nia, és mi a különb-
ség az egyes kezelések 
között. 

–Az emberek kétféle okból 
keresnek fel egy masszőrt. Ha 
betegségmegelőzés, általános 
közérzetjavítás a céljuk, szalo-
nokban, szállodákban, wellness-
szolgáltatásokkal foglalkozó 
intézményekben találkozha-
tunk velük. Gyakran azonban a 
betegek orvosi javaslatra fordul-
nak masszőrhöz. Kórházakban, 
gyógyfürdőkben, rehabilitációs 
intézetekben a 

fizikoterápiás kezelés részét 
képezi a masszázs – mondja 
Kovács Lajos gyógymasszőr, aki 
Sopronban több helyen oktat 
különféle masszázstechniká-
kat. – Az európai masszázsok 
gyűjtőneve svédmasszázs. Ezek 
közé tartozik a frissítő, a gyógy-, 
a sport-, a nyirok-, a szegment- 
és a kötőszöveti masszázs. 
Keleti masszázsoknak nevez-
zük az arab és egyiptomi masz-
százsokat, a távol-keletiek közé 
pedig az indiai ajurvédikus, a 
kínai akupresszúrás, a japán 
shiatsu és yumeiho, a tibeti 
eredetű pránanadi és a hazánk-
ban legismertebb thai masszázs 
sorolható.

A legfontosabb különbség a 
két világrész masszázstechni-

kái között, hogy az európaiak 
esetében a masszőrnek 

van improvizációs lehetősége, 
bizonyos kötöttségeken belül 
az egyéniségének megfelelően 
alakíthatja ki a stílusát. Ezzel 
szemben a keleti masszázsoknál 
a több ezer éves kultúra hagyo-
mányai alapján tökéletesített, 
szigorúan egymásra 
épülő fogások van-
nak, melyekből se 
elvenni, se hozzá-
tenni nem szabad. 
Ezek a tech-
nikák is 

nagyon hatékonyak, Magyar-
országon azonban kuriózum-
nak számítanak, mert nem tar-
toznak az általános szolgáltatá-
sok közé, és viszonylag drágák. 
Szintén rendkívül eredményes 
a talpmasszázs vagy reflexoló-
gia, melynek elméleti alapja az, 
hogy a talp, a lábfej és a lábélek 

területén jól beazonosítha-
tók a különböző szerveknek 
megfelelő pontok, melyek 
masszírozásával az adott 

szervet fokozott működésre 
serkenthetjük.

– Személyes tapaszta-
lataim pozitívak, a páci-
ensek és a tanítványok 
növekvő száma igazolja, 
hogy egyre nagyobb az 
érdeklődés hazánkban is 
a különféle masszázsok 

iránt – teszi hozzá Kovács 
Lajos. – Azt azonban fon-

tos tudni, ha egy masszőr ma 
versenyképes akar maradni, 
többféle technikát is ismer-
nie kell. Az élethosszig tartó 
tanulás ebben a szakmában 
is ugyanolyan fontos, mint 
talán mindenütt.

segítség A sPortolóKnAK
szalay Andrea, a női kosárcsapat masszőre leginkább a sportmasszázst 
alkalmazza Fotó: NÉMEth PÉtER
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JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

4. SZOMBAT  10.00–18.00
5. VASÁRNAP  10.00–18.00

CSODÁK PALOTÁJA
UTAZÓ KIÁLLÍTÁS 

A FIZIKA CSODÁLATOS 
VILÁGA!
A mintegy kéttucat 
logikai és ügyességi játék 
segítségével megérthetjük 
a fi zika csodálatos 
és meghökkentő 
törvényszerűségeit. 

JEGYÁR: GYERMEK, DIÁK 700 FT, FELNŐTT 900 FT

6. HÉTFŐ   18.00 

Szántai Lajos műveltségkutató 
előadás-sorozata

AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK 
KÜLDETÉSE A VILÁG-
TÖRTÉNELEMBEN
„Csillagok között fényességes csillag…”
Szent Lászlóval a királyi beavatás útjain 5/4. 

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

7. KEDD  18.00

VILÁGTÜKÖR SOROZAT
Csörgő Zoltán szimbólum- és 
hagyománykutató előadás-sorozata

SZIMBÓLUMOK KAPUI, 
ÜNNEPEK HÍDJAI...
A tél halála  8/4. 
Farsang: varázs és átalakulás. Gyertyaszentelő. 
Rönkhúzás, „dőrék” és „buduhálázás”, villőzés, 
kiszehajtás. Mormotanap, Valentin-nap.  

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK: 450 FT
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

9. CSÜTÖRTÖK  10.00

„Meseszárnyon” 
báb- és meseszínházi 
sorozat óvodásoknak
NEKTÁR SZÍNHÁZ: 
KOLONTOS PALKÓ
ZENÉS- TÁNCOS MESEJÁTÉK 

JEGYÁR: 800 FT ÉS 600 FT

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ
FEBRUÁR NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET

1. szerda 18.00 Vértestvérek VAS-VILLA’

2. csütörtök 18.00 Vértestvérek ORSOLYA

3. péntek 19.00 Vértestvérek CSATKAI

4. szombat 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

LÖSZL

5. vasárnap 19.00 Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

MADÁCH

9. csütörtök 19.00 Sári Bíró MEDGYASZAY

SOPRON
ORFEUM

Zenés est két részben
Szereplők: Pásztor Erzsi, Nyírő Bea, Csere László, Sövegjártó Áron, Kurkó József, Simon Andrea

Zenei vezető és zongorán közreműködik: Bíró PéterJelmez: Kovács Yvette AlidaSzerkesztette: Nemlaha GyörgyRendező: Böhm György

Mi is az orfeum? Az értel-
mező szótár a következő-
ket írja: „Varietéműsort 
adó zenés szórakozóhely, 
mulató, a görög mitoló-
giai Orpheusz nevéből”. 
Ebből szinte minden igaz 
lesz ezen az estén! Lesz 
kabaré, tréfa, rövid bo-
hózat, kuplék, slágerek, 
zenebona és biztosak 
vagyunk benne, hogy a 
közönség szórakozni és 
mulatni fog!

Az előadás helyszíne a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

A SOPRONI PETŐFI 
SZÍNHÁZ BEMUTATJA

programajánló www.prokultura.hu

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ • Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
telefon: (99) 517-517, 517-518 • nyitva: hétfő–péntek 9–17 h, 
szombat 9–12 h, valamint előadások előtt egy órával a helyszíneken
email: jegyiroda@prokultura.hu • online jegyvásárlás: www.interticket.huJE
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óriási sikerrel zárta a tavalyi 
esztendőt az Anti Fitness Club, 
ugyanis a fiatal zenészek a leg-
nézettebb televízióműsorokban 
mutatták meg magukat, a 
Hooligans előzenekaraként 
koncerteztek, és feldolgoz-
ták Britney Spears egyik dalát 
is, nem beszélve a külföldi 
fellépésekről.

Noha az indulásakor még 
számtalan kritika fogalmazó-
dott meg a mély gondolatok-
kal megtűzdelt popos, emos 
rock stílust képviselő csapat-
tal kapcsolatban, a közönség 
azonban úgy tűnik, elfogadta 
Molnár Tamásék zenéjét. 
Olyannyira, hogy az AFC idén 
novemberben ünnepli fenn-
állásának tizedik évfordulóját. 

– Olyan mulatságot szerve-
zünk, amely merőben eltér az 
eddigiektől – mesélte Tomi a 
Soproni Témának. – Viszont 
ezt megelőzi egy nagyon új 
album érkezése, amely a har-
madik nagylemezünk lesz 
– tette hozzá a frontember, 
aki olyan előadóknak írt már 

dalokat, mint Tóth Gabi, Lola 
vagy Brasch Bence. 

Az elmúlt tíz évben jóté-
konysági kezdeményezéshez is 
csatlakozott a banda. Az ORFK 
hívta életre azt a programot, 
amelyben felhívják a figyelmet 
a diszkóbalesetekre. 

(Fotó: Magneoton)

Kocsis Tibor kiegyen-
súlyozott teljesítmé-
nyének tulajdonítja az 
X-Faktor-győzelmet, 
de úgy fogalmazott, 
az utolsó négy ver-
senyző közül bárki 
megnyerhette volna 
a tehetségkutató-ver-
senyt. Magyarország 
új sztárja szerint most 
jön a munka kemé-
nyebbik része.

– Egy hatalmas utazáson 
vagyok túl – meséli Kocsis Tibor.  
– Hittem abban, hogy megnyer-
hetem az X-Faktort, de addig a 
pillanatig, amíg ezek a vágyak 
nem közelítenek a realitás-
hoz, vannak kétségeid. 
Több műsorban is pró-
bálkoztam korábban, 
elég szép eredménye-
ket értem el, viszont 
az X-Faktor az utolsó 
lehetőség volt. 

A tehetségkutató-
ról Tibor elmondta, 
nagyon intenzív, 
embert próbáló idő-
szak volt, de minden 
percét élvezte. Tény, 
hogy kissé megválto-
zott az élete az X-Faktor 
után. – Sajnos, rengeteg olyan 
teendőm akad, ami idáig nem 
volt. Ez picit háttérbe szorí-
totta az emberi kapcsolatokat, 
a barátokat, a családot.

– A döntő nagyon kiéle-
zett volt – vallja a „végjáték-
ról” Kocsis Tibor. – Enikő talán 
más közönséget tudott meg-
szólítani, ugyanakkor nagyon 
jó énekesnő. Azt gondolom, 
hogy az utolsó három–
négy versenyző annyira 
erős volt, hogy bármelyik 
lehetett volna a győztes. 
Sikeremhez hozzájárult az, 
hogy viszonylag kiegyen-
súlyozott teljesítményt 
nyújtottam a döntő 
napján, és próbáltam 

elengedni magamtól az izgal-
makat, negatív érzéseket.

A tervekkel kapcsolatban 
Kocsis Tibortól megtudtuk, 
megindultak a tárgyalások 
saját lemezével kapcsolatban. 
– Jelenleg járjuk az országot az 
X-Faktor-turnéval – teszi hozzá 
az énekes –, de az igazán nagy 
lépés az, ha már saját produkció-
val tudok kiállni a közön-
ség elé. A munka 
ke m é nye b b i k 
része még csak 
most követ-
kezik, hiszen 
m é g  e g y 
g y ő z e l e m 
sem lehet 
elég ahhoz, 

hogy valaki fennmaradjon. 
Sokan azzal támadnak bennün-
ket, könnyű dolgunk van, mert 
feldob minket a média, és gyor-
san jön a siker. Ezért a sikerért mi 
nagyon sokat dolgoztunk koráb-
ban, hiszen ez az elismerés nem-
csak az X-Faktorra szorítkozott, 
hanem benne van egy élet mun-
kája... (Fotó: Sony Music)

Roppant kellemet-
lenül érezte magát 
Giovanni Ribisi a 
Csempészek című 
akciófilm egyik jele-
netének készítésekor, 
mert miután súlyo-
san bántalmazta part-
nernőjét, még Kate 
Beckinsale volt az, aki 
vigasztalta őt. 
– Ez nagyon brutális jelenet, 
többször beleverem Kate fejét 
egy tükörbe, csak úgy röpköd-
nek a szilánkok – magyarázta 
a színész, akire a Ryan közle-
gény megmentése felcsere-
ként figyelt fel a nagyközönség. 
– Preparált üveggel dolgoztunk, 
de az ütések így is nagyon fáj-
hattak. Láttam, hogy Kate el is 
szédült, de utána ő volt jobban 
megijedve, mivel hullasápadt 
lettem a sokktól. Vigasztalt, 
hogy semmi baj, ilyen a mozi, 
és a következő jelenetben úgyis 
ő fogja betörni a fejemmel a 
kamra ajtaját.

Mivel Ribisi az úgynevezett 

method acting technika 
híve, igyekezett teljesen a 
Csempészekben alakított 
drogbandafőnök bőrébe bújni. 
– Úgy 40–50 órányi doku-
mentumfilmet néztem meg 
lecsukott nehézsúlyú bűnö-
zőkről – meséli a színész. – A 
Csempészekbeli karakterem is 
éppen nemrég szabadult, ezért 
arra voltam kíváncsi, mennyire 
torzul el valakinek a személyi-
sége a rácsok mögött. Kiderült 

a filmekből, hogy csak még elve-
temültebbé válnak, mert éve-
ken át az forog az agyukban, 
hogyan állnak bosszút, miután 
kiszabadultak. 

A Csempészek magyarországi 
bemutatója Kate Beckinsale 
főszereplésével márciusban 
lesz. Ezt megelőzi azonban az 
Underworld 4. közeli premierje, 
amelyben szintén a szépséges 
színésznő küzd a vámpírokkal. 

(Fotó: UIP Media)

Kocsis Tibor: „Az utolsó lehetőséget használtam ki”

Saját lemezét várja

Csempészek: durva 
jelenetek tükörrel

10 éves az Anti Fitness

Rúzsa Magdi 
átváltozása

rúzsa Magdi körül ismét felpörgött az élet. 
Kiadót váltott, és a Magneotonhoz szer-

ződött. Mindez nemcsak környezetválto-
zással járt, hanem külsejét is átalakítot-
ták. Különleges kosztümök, kleopátrás 
hajviselet, határozott sminkek. ő 
Magdaléna. rúzsa Magdaléna. önálló 
színházi estjének megálmodója novák 
Péter és geszti Péter. rúzsa Magdi san-
zonokat és különböző edit Piaf-dalokat 
ad elő a csábító díva külsejében, miköz-

ben saját titkairól is kendőzetlenül vall. 
A siker pedig óriási: a „Magdaléna rúzsa: 

rúzsa Magdi estjének dalai” című, meg-
lepetésnek szánt albuma hetek óta megta-

lálható a lemezeladási listán.

dívA
rúzsa Magdi önálló estjén sanzonokkal és 
edith Piaf-dalokkal lép a közönség elé 
Fotó: MAGNEotoN


