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Élmények diákoknak

FOTÓ: AFP – GREG WOOD

A gyermekek csillogó szemekkel és kíváncsi lelkesedéssel nézték az előadásokat – ezt tapasztalták
a Lázár Ervin Program soproni szervezői. A kezdeményezés lényege, hogy minden általános iskolás
tanévente egyszer eljusson színházba. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A legtisztább
energia
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A kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági,
környezetvédelmi szempontokat is figyelembe
véve a legtisztább energia a távhő, amelyet
Sopronban már 6500 lakásban használnak.

Babosék újabb
győzelme Ausztráliában

Szőlőmetszés és díjátadó

Folyamatosan dolgoznak a gazdák a szőlőben, az enyhe télnek köszönhetően jól haladnak a növény metszésével. Közben megtartották a hűség napi borverseny ünnepélyes díjátadóját is
– felvételünkön. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A felújítás
3. üteme
Két év múlva zárulhat
az Orsolya-iskola teljes
körű felújítása, korszerűsítése, amely 2014ben kezdődött. A jelenleg már tartó harmadik
ütemről sajtótájékoztatón számolt be dr. Veres
András, a Győri Egyházmegye főpásztora, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, dr. Kovács András,
az intézmény igazgatója és dr. Farkas Ciprián polgármester.
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Az életet
ünnepli
Négy év szünet után jelentkezik Alicia Keys
új lemezzel, amely „Alicia” címmel jelenik
meg március 20-án. Az énekesnő büszke erre az albumra, és az volt a célja, hogy
kiálljon vele az elnyomottak, az „underdog”-ok mellett, de közben megmutassa
vidám és energikus oldalát is. Az albumot világkörüli turnén mutatja be az
énekesnő, amely az „Alicia – The
World Tour” címet kapta.
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Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut el

A legtisztább energia

Közlemény a parkolásról
Jegyzői hatáskörömben eljárva 2020. 02. 01. napjától a
térítésmentes parkolást valamennyi közfeladatot ellátó
személy számára megszüntetem. A fizetőparkolási zónákban az egyenlő és arányos teherviselés szellemében
mindenkinek fizetnie kell.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A kényelmi, gazdaságossági,
hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább
energia a távhő. Az
elmúlt években újabb
fogyasztók csatlakoztak a rendszerhez, így
immár 6500 soproni
lakásban használják.
Egyetlen mozdulat, és folyik
a meleg víz a csapból, ugyancsak egyetlen mozdulat, és meleg lesz a radiátor. De honnan is
jön a meleg a lakásokba? A Sopron Holding Zrt. Hőközpont utcai telephelyén jártunk.
– A telephelyünkön lévő gázmotoros egység és kazánpark
állítja elő azt a hőt, amely a várost tizenhat kilométer hosszan
behálózó csővezetéken jut el az
úgynevezett hőközpontokba
– mondta a helyszínen Varga
Zoltán, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója, aki egyben a távhő-szolgáltatási divízió vezetője
is. A városszerte hetven helyen
kialakított egységekben történik a fűtéshez szükséges meleg
víz szabályozása és keringetése,
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Zárjuk autóinkat!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Mindenhol zárjuk be kulccsal az
autónkat, ha leparkolunk, még ott
is, ahol nem feltételeznénk, hogy
bármi is eltűnhet belőle. Értékeket
az autóban soha se hagyjunk!
Varga Zoltán, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója a cég Hőközpont utcai
telephelyén mutatta be a távhőirányítás rendszerét FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
valamint a használati meleg víz
előállítása, amelyet a városi ivóvízhálózatból nyert víz felmelegítésével készítenek.
A Hőközpont utcai kazánházban folyamatos a fejlesztés: jelenleg a korszerűbb,
környezetbarátabb kondenzációs melegvízkazánt szerelik be.
A munka végén tovább javul az
ellátás biztonsága, csökken a levegőbe kerülő károsanyag-kibocsájtás. A Győri útról is látható
hatalmas olajtartályok elbontása is tervben van. A csőhálózatot is rendszeresen korszerűsítik, tavaly egyébként 350

méternyi szakaszon cserélték
ki a régi távvezetéket új, előszigetelt vezetékre.
A lakossági szokásokkal kapcsolatban megtudtuk, reggel
fogy a legtöbb hő, majd a munka- és iskolakezdés ideje után
csökken a felhasznált energia.
Napközben viszonylag egy szinten mozog, aztán este ismét egy
csúcs következik.
Városunkban 1969-ben a Kőfaragó téren kezdődött a távhőszolgáltatás, majd a többi – a József Attila úti, a Jereván- és az
Ibolya úti – lakótelep is rácsatlakozott a rendszerre. A lakossági

fogyasztók mellett több oktatási intézménynek, a kórháznak
és a GYSEV Zrt.-nek is szolgáltatnak hőt. Megtudtuk, a rezsicsökkentés óta újabb fogyasztók
csatlakoztak a rendszerhez, így
immár 6500 lakásban használnak távhőt. Végezetül szerepeljen még egy sokatmondó adat.
Városunkban 2008-ben kezdődött el a panel lakóépületek szigetelése, a nyílászárók cseréje,
illetve a fűtés korszerűsítése.
A beruházásoknak köszönhetően napjainkban a felhasznált
energia mennyisége fele, mint
amennyi egy évtizede volt.

VÁRJUK LEVELEIKET!
szerkesztoseg@
sopronitema.hu

Kis forgalmú, újonnan épülő utcában, lezáratlan autóból tűnt
el készpénz nemrégiben. Az autó tulajdonosa nem gondolta,
hogy értékei veszélyben lehetnek, nem zárta be a járművet.
– Fontos leszögezni, hogy értékeinket úgy tudjuk biztonságban,
ha nem hagyjuk az autóban, de
ha semmiképp nem akarjuk magunkkal cipelni, rejtsük el és zárjuk be a kocsit! – mondta Babelláné Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya,

›

kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Egy másik esetben egy
gyalogos határátkelő közelében
leparkolt kocsikat törtek fel ismeretlenek, több járműből is
el tudtak lopni különböző értékeket. Sajnos az ilyen helyen álló autók teljesen nyilvánvalóan
egész nap az adott helyen parkolnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek többségében azokat az autókat törik fel,
amelyekben látható helyen értéktárgy van.

RÖVIDEN

Idén is ingyen készít szja-bevallási
tervezetet a NAV
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) mindenkinek elkészíti az szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő,
áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről
és az 1+1 százalékról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

Friedrich Károlyra
emlékeztek tisztelői
PLUZSIK TAMÁS

Halálának 25. évfordulóján a
soproni mozi egykori vezetőjére, a legendás idegenvezetőre, Sopron díszpolgárára,
dr. Friedrich Károlyra (1904–
1995), vagy ahogy barátai és tanítványai nevezték, Kari bácsira
emlékeztek tisztelői a Színház
utcai szülőházánál. Dr. Friedrich
Károly hírnevét és szakmai tekintélyét a Városház utcában
lévő egykori Városi Mozi igazgatójaként alapozta meg, de ő
maga is forgatott filmeket, kiváló érzékkel örökítette meg a
város mindennapi életét. A második világháború után a mozi
éléről elbocsátották, 1957-ig a
hirdetővállalatnál volt üzletkötő és plakátragasztó, de már ekkor eljegyezte magát az idegenforgalommal, így hamarosan a
városi tanács idegenforgalmi
főelőadója lett. Élményszámba menő idegenvezetései mellett szülővárosa értékeit több
mint kétezerszer mutatta be a
Szép Sopron című vetített képes előadásán.
A vasárnap délutáni megemlékezésen fia, dr. Friedrich
András köszöntötte az emlékezőket, majd Sógor János, a Soproni Idegenvezetők Körének vezetője megkoszorúzta Sopron

Dr. Friedrich András az édesapja emléktáblájánál
tartott megemlékezésen köszöntötte a
résztvevőket FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
egykori legendás idegenvezetőjének emléktábláját. A megemlékezésen részt vett Filep
Márk önkormányzati képviselő is. A koszorúzást követően az

Evangélikus Gyülekezeti Házban dr. Friedrich Károly 1931 és
1935 között forgatott Soproni
Szimfónia című filmjét tekintették meg az érdeklődők.
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„Magyarország az európai közösség megbecsült tagja”

Mi vagyunk az unió
HORVÁTH FERENC

Holokauszt
emléknap
PLUZSIK TAMÁS

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a Soproni Magyar–Izraeli Baráti Kör és
az Elfeledett Soproniak Alapítvány rendezett
megemlékezést a soproni Hit Gyülekezete Kőszegi úti rendezvénycsarnokában.
– A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az antiszemitizmus elleni bátor kiállásra
hívjuk fel a figyelmet – mondta Stubenvoll András, a Soproni Magyar–Izraeli Baráti Kör elnöke. – Szeretnénk minél több
filoszemita emberrel közösen
ünnepelni Auschwitz felszabadulásának 75. évfordulóját,
egyúttal kinyilvánítani a béke,
a nyugalom és a barátság iránti vágyukat
Köszöntőjében dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere
hangsúlyozta: Auschwitzban
minden harmadik áldozat magyar zsidó volt.
– Itt lelte halálát a soproni
zsidósággal együtt közel félmillió magyar honfitársunk.
Mert Auschwitz egyet jelentett a pusztulással – fogalmazott városunk polgármestere.
– Mi, magyarok igazán büszke
nemzetté akkor tudunk válni, ha
képesek vagyunk mindig őszintén szembenézni történelmünk

sötét pillanataival, így a holokauszttal is.
A Soproni Zsidó Hitközség nevében Szép Andrea szólt a résztvevőkhöz, kiemelve, hogy az
auschwitzi haláltáborban több
mint egymillió zsidót, köztük
közel kétezer soproni polgárt
öltek meg.
– Ezt felfogni, megérteni alig
tudjuk, viszont felelősségünk
emlékezni a felszabadulásra,
arra, hogy voltak olyan emberek, katonák, politikusok, közösségek, akik nem hagyták
veszni Európát – hangsúlyozta
beszédében a soproni hitközség alelnöke.
A rendezvényen közreműködött Huszár Lilla hegedűművész, majd dr. Tárkányi Sándor
építész, műemlék-felügyelő „Az
aranyvonat 105 napja Brennbergbányán” című előadását
hallgathatták meg a résztvevők.
A megemlékezésen részt vett
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is.

Adomány
a kórháznak
Khaut András, a FÉSZ Zrt. elnöke kezdeményezésére húsz soproni, illetve város környéki vállalkozó támogatásának köszönhetően egy
új képalkotó berendezéssel bővült a Soproni
Gyógyközpont urológiai osztályának eszközparkja. A felajánlásokért az elmúlt pénteken
dr. Kulcsár Dániel, a gyógyközpont megbízott
főigazgatója és Loconczi Ferenc, a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány kuratóriumi tagja
mondott köszönetet. Az eseményen részt vett
Csiszár Szabolcs alpolgármester is. Az új vizsgáló eszközt dr. Rosta Gábor megbízott osztályvezető főorvos (felvételünkön) mutatta be
a megjelent cégek vezetőinek. A műszer összértéke 22 millió forint volt, ebből a támogatás 8,2
millió forintot tett ki. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– Az Európai Uniónak nincs alternatívája – mondotta dr. Farkas Ciprián polgármester azon a sajtótájékoztatón, amely megelőzte
Zupkó Gáborral, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjével való
találkozását.
Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője a múlt héten Sopronban találkozott dr. Farkas
Ciprián polgármesterrel és néhány közéleti személyiséggel,
hogy szót váltson az unióban
zajló jelenlegi folyamatokról
és arról, hogy milyen aktuális kérdések foglalkoztatják a
soproni embereket. A találkozón részt vett Németh Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke is,
aki elmondta: az Europe Direct
Tájékoztató Központ a megyei
önkormányzattal közösen rendszeresen szervez információs
eseményeket, rendezvényeket
a kölcsönös tájékoztatásért, és
hogy a megyékben élők véleménye eljusson Brüsszelbe. Dr.
Farkas Ciprián Sopron geopolitikai helyzetét elemezve tért
ki arra, hogy Trianon után zárt
településsé vált Sopron, majd
a vasfüggöny választotta el a
nyugati világtól. A polgármester szólt arról is, hogy milyen
szerepet játszott a város Európa
újraegyesítésében. Hangsúlyozta, az Európai Uniónak nincs alternatívája, még akkor is így van

ez, ha akadnak gondok és vitás
kérdések. A polgármester a sajtótájékoztatón – megelőzve a
konzultációt – felvetette Zupkó
Gábornak, hogy Ausztria akadályozza a magyar munkavállalók
határátkelését. Ez egy olyan
kérdés – mondta –, amely nagyon érdekli a soproniakat, és
amelynek megszüntetéséért
az unió lépéseket tehetne.
Zupkó Gábor elöljáróban kiemelte, az unió a közös érdekek
és értékek mentén szerveződött.
Egy demokratikus közösség,
amelyben a vita természetes.
– Sopron különleges hely, és
kiérdemli az uniós forrásokat,
hogy az itt élők életminősége javuljon, és hogy vonzóbb legyen
a befektetőknek – hangsúlyozta. – Az unió ugyanis csak akkor
lesz versenyképes, ha a régiók is
versenyképessé válnak. Az új bizottság kiemelt területeket jelölt
meg, például a klímavédelmet,
a digitális gazdaság fejlesztését,
az európai életformák védelmét,
az unió globális szerepének fejlesztését és az európai demokrácia erősítését. Jelenleg tart a vita
a 2021–2027-es költségvetésről.

– Sopron különleges hely, és kiérdemli az uniós
forrásokat – hangsúlyozta Zupkó Gábor, az
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
vezetője FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Ismert, a korábbiakban a mezőgazdasági támogatások és a
felzárkóztatási (kohéziós) alapok
tették ki a legjelentősebb összegeket. Ehhez jönnek most az új
feladatok, ugyanakkor a források
nem nőnek, sőt az Egyesült Királyság kilépésével csökkennek.
Zupkó Gábor megjegyezte, a vita
vége egy okos kompromisszum
lehet. Megtudtuk, Magyarország
jelentős lépéseket tett a felzárkózás érdekében, napjainkban
az uniós átlag 67 százalékánál
tartunk, tehát még nem zárult
le a folyamat.
Kérdésekre válaszolva elmondta, az M85-ös (amely

egyébként nem uniós forrásból, hanem magyar pénzből
épül) magyar és osztrák találkozási pontjának kijelölésében
az unió nem tehet semmit, az
a két ország és az érintett tartományok ügye. – Magyarország az osztrákok döntésére vár – tette hozzá dr. Farkas
Ciprián. Egy másik kérdésre a
képviseletvezető azt mondta,
Magyarország megbecsült tagja az európai közösségnek. Az
unió nem Brüsszelben van, hanem Sopronban, Győrben, Budapesten és Európa más településein, régióiban. Vagyis: mi
vagyunk az unió!

Szőlőmetszés és díjátadó
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folyamatosan dolgoznak a gazdák a
szőlőben, az enyhe
télnek köszönhetően
jól haladnak a szőlő metszésével. Közben megtartották a
hűség napi borverseny ünnepélyes díjátadóját is.
– Az ültetvényeket eddig nem
érte fagykár – mondta Molnár
Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke. – Igaz, a
tapasztalat szerint a legkritikusabb időszak február–március.
A növény ebben az időszakban
szépen lassan felébred a mélynyugalmi állapotából. A szőlő
még nem hajt ki, de elindul a
nedvkeringés. Ilyenkor igazán
érzékeny a fagyra, ha akkor jönne egy hidegebb időjárás, az károkat okozna. Mindent összegezve azonban jó évjárat elé

Sopron város különdíját Stöckert Tamás
önkormányzati képviselő adta át Tóth Jenőnek
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

nézhetünk, igaz, még sok idő
van hátra az őszi szüretig, de a
kezdetek biztatóan alakulnak.
Molnár Ákos hozzátette, a
munkaerőhiány és a költségek
csökkentése érdekében Sopronban érződik az a tendencia,
hogy a gazdák előbb kezdik el

a metszést. Ez pedig azzal a veszéllyel jár, hogy bizonyos fás
betegségek könnyebben jelennek meg a vesszőkön. A mélynyugalmi időszak letelte után
érdemes lemosópermetezéssel
védekezni az áttelelő kórokozók és betegségek ellen. Ezzel

további növény-egészségügyi
problémákat is megelőzhetnek a gazdák.
A munka mellett ünneplésre
is volt ok múlt héten: csütörtökön adták át a XV. Hűség Napi
Borverseny díjait. A vörösborok
közül Iváncsics Zoltán Shiraza
lett a győztes. Ezen a kategórián belül a kékfrankos borok külön versenyeztek: az első helyen
Tóth Jenő kékfrankosa végzett,
amely Sopron város különdíját
is kiérdemelte. Az elismerést
Stöckert Tamás önkormányzati képviselő és Molnár Ákos adta át a borásznak. A fehér fajták
közül a Lövér Pince chardonnay-a lett az első, a rozék közül pedig a Vincellér MPS Kft.
első gólya zwigelt rozéja érte el
a legtöbb pontot. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Borvidéki borverseny, Soproni Téma
2019. december 18.), a tavaly év
végén megtartott eseményen
15 arany minősítést osztott ki
a zsűri. A versenyre egyébként
negyvenhárom termelő százharmincegy mintát küldött be.

Megújult a Sopron–Ágfalva közötti út
A Magyar Falu Program első ütemének részeként újult meg
a Sopron–Ágfalva közötti, 86108-as jelű út. Az ünnepélyes
átadást az elmúlt héten pénteken tartották. Az eseményen
részt vett dr. Farkas Ciprián, Sopron, valamint Pék Zsuzsanna, Ágfalva polgármestere.
A munkálatok tavaly nyáron kezdődtek és a közelmúltban
értek véget. A beruházás mintegy 353 millió forintba került, ennek során kicserélték az aszfaltburkolatot, valamint
több helyen is korrigálták a korábbi nyomvonalat.

– Látható, hogy koncepcionális közútfejlesztési program valósul meg a kormány által biztosított forrásokból
– mondta dr. Farkas Ciprián. – Idén megújul a Sopront Harkával és a Sopront Balffal összekötő út. Mindeközben pedig közelít az M85-ös is, amelynek révén 2020-ban Sopron
bekapcsolódik a hazai gyorsforgalmiút-hálózatba. A közeljövőben, 2022-ban pedig reményeink szerint megépül az
északnyugati elkerülőút is, ami a Sopront Ágfalvával ös�szekötő utat köti össze közvetlenül a határhoz vezető úttal.
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Szórádi Béla kellékes: Örömöm lelem a munkámban

A háttérből a fényre
PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban a
színházi háttérdolgozóknak járó Magyar
Teátrum-díjat vett át
Szórádi Béla, a Soproni Petőfi Színház
főkellékese. Ezzel a
díjjal azoknak a munkáját ismerik el, akik
soha nem kerülnek
reflektorfénybe.
– Pontosan tíz évvel ezelőtt díszítőt keresett a színház, eredetileg én erre a munkakörre jelentkeztem, de lekéstem róla,
ugyanis időközben már felvették Szabó Károlyt, akivel később
aztán évekig kollégák voltunk, ő
ma a Madách Színházban dolgozik – emlékezett Szórádi Béla.
– Díszítő helyett nekem viszont
felajánlották a kellékes állást,
amit rövid gondolkodás után
elfogadtam. Így utólag mondhatom, hogy szerencsém volt,
ugyanis nagyon „megtalált” engem ez a feladatkör, szinte rám
szabta az élet.
Szórádi Béla a Nem tudok élni nélküled című kétrészes, az
Apostol együttes közreműködésével készült musicalben mutatkozott be a soproni színházban.
Mint mondja, a kezdetekben a

A Valahol Európában című darabhoz egy
oldalkocsis Pannónia motorkerékpárt kellett
előteremtenie Szórádi Bélának FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
színészekhez hasonlóan neki is
lámpaláza volt az előadások, különösen a premierek előtt, ezért
mindent írt, fényképezett, hogy
mit, hová kell tennie, kinek, mi a
személyes kelléke, de mára már
olyan rutinra tett szert, hogy
elég neki a hosszú próbafolyamat, hogy mindent fejben tudjon rögzíteni.

– Az egyik legnagyobb kihívás az volt számomra, amikor
Shakespeare: Macbeth című darabjában a zsinórpadlásról az
adott pillanatban egy tőrnek
úgy kellett leesnie a címszerepet alakító Ács Tamás színművész elé, hogy az bele is álljon
a színpad deszkázatába – folytatta a főkellékes. – A próbák

során ez egyszer sem sikerült,
ezért Pataki András, aki a darabot rendezte, úgy döntött,
hogy ezt a látványos momentumot kihagyja, de engem nem
hagyott nyugodni a dolog. Az
utolsó pillanatban, a főpróbára kitaláltam egy olyan speciális katapultot, ami pontosan
oda lőtte a tőrt, ahová kellett,
így benne maradt az előadásban ez a jelent.
Közel húsz alkalommal mutatta be a társulat Shakespeare
királydrámáját, és mindössze
egy alkalommal történt egy kisebb gikszer a „tőrős jelenetnél”,
amikor is éppen egy csavarfejet
talált el a tőr hegye, így az nem
állt bele a színpad deszkájába,
bár ez egy csöppet sem zavarta
meg az előadást.
A Valahol Európában című
darabhoz kellékként egy oldalkocsis Pannónia motorkerékpárt kellett előteremtenie
Szórádi Bélának, ami nem volt
egyszerű feladat, de egy díszletgyártó vállalkozótól végül ezt is
sikerült beszerezni.
– Nagyon sok mindent magam készítek el, hisz az eredeti szakmám műbútorasztalos,
de van olyan kellék, amire az interneten bukkanok rá, vagy éppen le kell gyártatnom. Sokrétű,
szép munka az enyém, őszintén mondom, hogy örömöm
lelem benne.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Olyan embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire

felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.
hu), hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának
róla örömmel a Soproni Témában!

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

Johnny háborúja
Február 5. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: február 6. 15 óra
Drámai játék Dalton Trumbo regényének motívumaiból – a színházi nevelési program előadásai középiskolásoknak

„Isten tenyerén”
Február 7., péntek 19 óra, Liszt-központ
Az Ismerős Arcok akusztikus koncertje

Fatal Error koncert
Február 7. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Touch Me Not

Nyomkeresés hivatásos vadászokkal
Február 8., szombat 10 óra, Kőhalmy Vadászati Múzeum oktatóterme
Vetített képes előadás a Soproni Parkerdő vadfajairól,
nyomkeresés, kézműves foglalkozás

Rotary bál
Február 8. 18 óra, Liszt-központ
Idén is megszervezi hagyományos jótékonysági bálját a Rotary Club Sopron. A zenés, táncos mulatságon
fellép a Blue Cafe Band, a nyitótáncot a Sopron Balett művészei járják, de Bereczki Zoltán gálaműsorát is
meghallgathatják a résztvevők, illetve jótékonysági borárverésen is részt vehetnek. A rendezvény bevételét
életmentő berendezések vásárlására fordítják.

Gryllus Vilmos – Maszkabál
Február 9., vasárnap 16 óra, GYIK Rendezvényház

Quiz Night
Február 10., hétfő 20 óra, Liszt Café

Kerekítő ovimóka
Február 11., kedd 16.30, Széchenyi István Városi Könyvtár

Kadlecsik Zoltán előadása
Február 11. 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár

Rizstej, tehéntej?
Február 11. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Nagy Krisztina dietetikus tart előadást

Az Imrédy-per

A „színházépítő”
Február 12. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Medgyaszay István vándorkiállításának megnyitója.
A tárlat február 29-ig látható.

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk,
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést február 12-ig beküldik a Soproni Téma,
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema
címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.
Megfejtés: Január 22-i rejtvényünk megfejtése: Liszt
Ferenc emléktábla, szerencsés megfejtőnk: Szántóné
Vörzsönics Erzsébet, Sopron, Vasvári Pál utca.

„ENNEK AZ ÉPÜLETNEK A HELYÉN ÁLLOTT A RÉGI KASZINÓ. ITT JÁTSZOTT 1820-BAN 9 ÉVES KORÁBAN ELSŐ HANGVERSENYÉN ÉS INNEN INDULT VILÁGHÓDÍTÓ
ÚTJÁRA A MINDIG MAGYAR LISZT FERENC” – olvasható
a Liszt Ferenc utcában, a Petőfi téri iskola falán lévő márvány emléktáblán.

EZ LESZ…

Február 12., szerda 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Akinek meg kellett volna maradnia jegybankigazgatónak – dr. Soós István előadása

HOL JÁRUNK?

Liszt Ferenc emléktábla
– Petőfi tér 3.

2020. február 5.

›

RÖVIDEN

Táncgála – Vannak vidékek

Frankenburg Adolf, aki egyidős volt Liszt Ferenccel, és nemcsak a szüleik, hanem ők maguk is jó barátságban voltak
egymással, részt vett a soproni hangversenyen, melyre így
emlékezett vissza: „Kilenczéves korában először hallatá
magát Liszt a zongorán nyilvánosan Sopronban. Ferdinand
Ries: Esz-dúr koncertjét játszotta s egy önmaga által rögtönzött ábrányt. A hallgatóság, ezek közt anyám, én, s alig
ötéves húgom, el volt ragadtatva, s zajos tetszésnyilatkozatokkal árasztá el a csodagyermeket. Én a concert után
nyakába borultam Franczinak s zokogtam örömömben,
hogy annyira tetszett az embereknek.” Feljegyezték, hogy
Liszt gyermekkorában gyakran szenvedett hideglelésben.
A soproni hangverseny izgalmai állítólag ezt ismét kiváltották belőle, játék közben össze-össze verődtek a fogai,
de ezt alig lehetett észrevenni. Mint ahogy azt is feljegyezték, hogy kicsike volt, ezért ülve nem tudta eléggé kitárni
két karját, játék közben emiatt többször is fel kellett állnia... A márványtáblát, melyen a bronz dombormű Szakál
Ernő alkotása, a Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület állíttatta 1936-ban.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Nagyszabású kulturális műsorokat tartanak Vannak vidékek címmel február 8-án és 9-én a Soproni Petőfi Színházban. Szombaton 10.30-kor, illetve vasárnap 10.30-kor
és 16 órakor fellépnek a Soproni Petőfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjai,
népzenészei, valamint a Pendelyes Táncegyüttes. Közreműködik a Fajkusz Banda és a Figurás Banda.
Február 8-án, szombaton 18 órától ugyancsak a színházban tart előadást a Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes
Táncegyüttes, a Kacagány Néptánccsoport. Közreműködik a Fajkusz Banda, Ölveczky Tamás, Kalász Máté, Szabóné Molnár Andrea, Kőhalmy Kristóf, valamint Ács Tamás.

Ismét házasság hete
Sopronban immár harmadszor tartják meg február 6–16a között a házasság hete rendezvénysorozatot. A kezdeményezők célja, hogy felhívják a figyelmet a házasság
értékeire, kiálljanak mellette, és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljanak. A programokra regisztrálni a www.profamilia.hu honlapon lehet.
Február 9-én, vasárnap a 10 órakor a soproni evangélikus
templomban kezdődő istentisztelet keretében megáldják a házaspárokat. Szeretettel várják azokat, akik megerősítő áldást kérnek kapcsolatukra.

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

2020. február 5.
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Dr. Veres András: Az Orsolya-iskola méltó a városhoz

A felújítás 3. üteme

A Szent Orsolya-iskola felújításának harmadik ütemében a régi iskolaépület újul meg, kialakítanak egy nagy
aulát, valamint egy sportközpontot: tornatermet öltözőkkel FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
HORVÁTH FERENC

Két év múlva zárulhat az Orsolya-iskola teljes
körű felújítása. A jelenleg már tartó 3. ütemről
sajtótájékoztatón számolt be dr. Veres András
püspök, dr. Kovács András, az intézmény igazgatója és dr. Farkas Ciprián polgármester.
– A Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nem
csupán Sopron, hanem a térség legnagyobb oktatási intézménye csaknem 1100 diákkal
– mondotta a sajtótájékoztatón
dr. Kovács András igazgató. – Az
intézmény falai között 1747-től
folyamatosan oktatnak, nevelnek. A rendszerváltást követően előbb újra az orsolyita rend,
majd a Győri Egyházmegye lett
a fenntartó.
A nagy felújítási munkálatok
2014-ben kezdődtek a harmadik
szint felhúzásával, majd korszerűsítették az iskola villamos- és
energetikai rendszerét, nyílászárókat cseréltek. A már elkezdődött harmadik és egyben utolsó ütemben a régi iskolaépület
újul meg teljesen, és kialakítanak egy nagy aulát, valamint
egy újabb tornatermet, a szükséges kiegészítő helyiségekkel.

A teljes felújítás érinti a Széchenyi téri épületszárnyat is: kibővül az ebédlő, a dísztermet színházteremmé alakítják a hozzá
tartozó technikával együtt, s az
épületegyüttes portái is korszerűsödnek. Az építkezés idejére
a 12 alsó tagozatos osztály átköltözött az egyetem Deák téri
épületébe. Megtudtuk, a felújítás folytatását a kormány támogatása tette lehetővé. A 2014 óta
tartó felújítás teljes összege 2,5
milliárd forint. A munkálatokkal 2022-re, az iskola fennállásának 275. évfordulójára végeznek. A felújítás tervezője Józsa
Dávid építészmérnök.
Dr. Veres András, a Győri Egyházmegye főpásztora, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke a fenntartó egyházmegye nevében kiemelte, az intézményben megtérül a szellemi
és anyagi támogatás, hiszen a
közvetített értékek nemcsak a

gyerekek, hanem a családok
életében is visszatükröződnek. – Nem mindegy – hangsúlyozta –, hogy milyen körülmények között tanulnak,
élnek a fiatalok.
Az iskola felújításáért összefogott a kormány, a város
és az egyházmegye. Ez az
ö s s z e f o gá s
– amelyért
köszönet jár
– egy olyan
intézményért történt,
– Nem mindegy, hogy milyen
amely méltó
körülmények között tanulnak,
keretet ad az itteélnek a fiatalok – mondta
ni munkához, méldr. Veres András püspök
tó a gyerekekhez és
méltó a városhoz.
Dr. Farkas Ciprián arról is szólt, hogy mit jelent építkezés idejére türelmet és
Sopronnak és térségének az is- megértést kért a gyerekektől, a
kola, ahol minőségi az oktatás, pedagógusoktól és elsősorban
amely nem véletlenül népszerű a szülőktől. A polgármester kia soproniak körében. Köszöne- tért arra is, hogy az iskola teljes
tet mondott a kormánynak és az körű felújítása is része annak a
egyházmegyének, hiszen – mint programnak, amelynek révén
hangsúlyozta –, Sopronban is a olyan beruházások valósulnak
gyermek az első. Ez a fejlesztés meg (például M85, új uszoda),
pedig elsősorban a gyermekek amelyek még jobbá teszik a soptanulását teszi könnyebbé. Az roniak életét.

Sopron kultúrájáért dolgozik
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Sopron kultúrájáért
díjat Fajkusz Attilának
ítélték oda.
A Sopron kultúrájáért díjat a
kultúra és a művészet területén kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magánszemély kaphatja. A város közgyűlése 2019-ben
Fajkusz Attilának adományozta
ezt az elismerést.
Fajkusz Attila az 1980-es évek
elején kezdett a népzenével foglalkozni, a győri Rakonca zenekar egyik alapítója volt, aki rendkívül szerteágazó érdeklődésű,
kreatív egyéniség. Sopronba
költözése új lendületet adott
a helyi néptáncmozgalomnak,
nekifogott egy népzenét játszó
zenekar összekovácsolásának
– így jött létre a Fajkusz Banda.

Közös érdek
Horváth Ferenc jegyzete
Ezekben a téli hónapokban évről
évre visszatérő téma a sajtóban a levegő szennyezettsége, amelyet tovább ront a helytelen fűtés. Pontosabban, nem a fűtési technika okozza
a gondot, hanem az, amivel egyesek fűtenek. (Erről legutóbb a Soproni Téma január 22-i számában
írtunk.) Gyakran és még mindig sok kazánba kerül
vegyszerrel kezelt ipari hulladékfa, vizes fa, háztartási szemét, gumi, műanyag palack, és még ki tudja,
mi mindent dobnak a tűzre. Amikor ködös és mozdulatlan a levegő, ak„A feladat tehát: a foly- kor alacsonyan terül
tonos szemléletformá- szét a mérgező füst,
akár több száz méteres
lás mellett intézmékörzetben is. Néhányan
nyesen olyan körülfulladoznak ilyenkor,
ményeket teremteni,
ember és állat igyekszik
hogy ne jussunk olyan védett helyre menni.
anyagokhoz, amelyek A házakra, növényekelégetve szennyezik
re ráül az égéstermék,
környezetünket.”
szellőztetni lehetetlen.
Azoknak az egészsége
is károsodik, akiket látszólag nem irritál a koromfekete füst, mert lerakódik a tüdőben, nem szólva a szívés tüdőelégtelenségben szenvedőkről. Szóval sokkal
többről van szó, mint hogy Józsi vagy Pisti mivel fűt,
ez egyáltalán nem magánügy, mert mindannyiunkat érint, éljünk a város bármelyik pontján. A hivatkozott írásunkra reagálva az egyik olvasónk elmondta,
ő pontosan tudja, hogy a lakókörzetében melyik utcában és melyik házban fűtenek mérgező anyagokkal. Azonban tehetetlen, mert a jó szó nem használ,
feljelentgetni nem akar. Szerintem sokan vagyunk így.
Akkor hát mit lehet tenni? Egyrészt azért bízni kell az
írott és kimondott szó hatalmában, a szűkebb lakóközösség erejében, a média ismétlődő, feltáró, tájékoztató munkájában. Tudom, ez lassú folyamat, a
gyümölcs talán lassan érik be. Másrészt néhány adminisztratív eszköz is segíthet. Az ipari üzemeknek
egyszerűen meg kell tiltani, hogy kezelt hulladékfát
adhassanak el. Lehet, hogy erre van valamiféle szabályozás, de akkor kijátsszák, mert nyár végén, ős�szel sok ház előtt lehet látni nagy halmokban ilyen
hulladékfát. Gondolom, az nem okozna nagy terheket, ha elszámoltatnák ezeket az üzemeket, hogy
mennyi hulladék keletkezett, és azoknak mi lett a
sorsa. Persze ez csak egy lehetőség, de például kötelezővé kellene tenni, hogy a használt autógumit a
vásárlás helyén visszavegyék. A műanyag táskák és
palackok összegyűjtésére és kiváltására már számos
intézkedés született (más okokból is), de nem egyszerű a folyamat, idő kell, míg mindenhonnan kivonják ezeket a le nem bomló, de elégetve mérgező csomagolóanyagokat, zacskókat. A feladat tehát:
a folytonos szemléletformálás mellett intézményesen olyan körülményeket teremteni, hogy ne jussunk olyan anyagokhoz, amelyek elégetve szennyezik környezetünket. Ez ma még csak álom, hiszen a
háztartásban is keletkezik ilyen hulladék. És persze
van egy harmadik lehetőség is, mégpedig a büntetés. Ugyan nem ez a cél, de a közlekedési szabályokat megszegőket is keményen büntetik, különösen
akkor, ha életet veszélyeztetnek. Ha így nézzük, akkor miért csak egy szomszédi feddés a büntetése
azoknak, akik mérgeznek bennünket?! Arról nem is
beszélve, hogy közülük sokaknak a gázfűtés is rendelkezésre áll. A valóban rászorulók pedig élhetnek
a szociális tüzelőfa igénylésével. Nem tudom, hogy
Sopronban mennyi embert büntettek már meg (gyanítom, nem sokat…), de nem csodálkoznék, ha a jövőben ez változna.
Lépni kell, nem ellenük, hanem mindannyiunk
érdekében!

Álvízművesek
Fajkusz Attila a hűség napon vette át a Sopron kultúrájáért díjat a város
vezetésétől FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Tevékenységét táncházak, népzenei koncertek, ismeretterjesztő előadások, néptáncegyüttesekkel való együttműködés,
színházi táncjátékok zenéjének alkotása és muzsikálása, a magyar kultúra határainkon túli képviselete fémjelzi.

Zenepedagógusként a soproni
gyermekek sokaságának tanítja
a népzenét elsősorban hegedűn,
de brácsán, nagybőgőn, cimbalmon, citerán is. Előadóművészként alkotója, prímása a Soproni
Pendelyes Kulturális Egyesület
programjainak, műsorainak.

A VOLT és Sziget Fesztiváloktól az Országos Táncház Találkozón át a legkisebb somlói faluig rendszeres fellépő. A balfi
tagiskola vezetőjeként iskolai
és településrészi programokkal helyben is népszerűsíti a
népi műfajt.

A Sopronból érkezett bejelentés szerint ismeretlenek, magukat a Soproni
Vízmű Zrt. munkatársainak
kiadva próbáltak bejutni a fogyasztók otthonaiba, hogy vízmintát vegyenek és ellenőrizzék a víz
minőségét.
A vízmű közleménye szerint a társaság teljes mér-

tékben elhatárolódik ettől, hiszen munkatársaik
csak fogyasztói megkeresés esetén ellenőrzik belső
vízhálózaton a vízminőséget, és mindig a bejelentővel tartják a kapcsolatot.
Az alkalmazottaik vízmű
emblémás ruhában dolgoznak és kérésre igazolványukat felmutatják.
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Önkéntesek tisztították
a botanikus kertet

2020. február 5.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Járt már a soproni
botanikus kertben?
BELLÁK ERZSÉBET:
A botanikus kert az Erzsébet-kert mellett Sopron ékköve! Nyelvtanárként dolgozom, és előfordult, hogy
amikor sok órám volt, tettem itt egy nagy sétát. Teljesen kikapcsoltam, szellemileg feltöltődtem az árnyas
fák alatt.

Az első önkéntes napon több mint harmincan dolgoztak a botanikus kert megtisztításán FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Lelkes önkéntesek dolgoztak az elmúlt vasárnap az egyetem botanikus kertjében: két vizes
élőhelyet tisztítottak meg, tették újból használhatóvá a kisebb-nagyobb mennyiségű vizet
igénylő fajok számára.
A Soproni Egyetem Botanikus
Kertjében a vizes élőhelyek világnapja alkalmából önkéntes
napot szerveztek. A hallgatók,
egyetemi munkatársak mellett
lelkes soproniak is szép számmal jelentek meg.
– Talán kevesen tudják, de a
kert több mint tizenhét hektáron terül el – mondta Kui
Biborka, a botanikus kert munkatársa. – Ekkora területet gondozni nem kis feladat. Ezt a
napot kettős céllal hirdettük
meg. Egyrészt ilyenkor, a tavasz

közeledtével különösen sok a
munka a kertben, amit önerőből
nem győzünk; másrészt a város
lakosságát szeretnénk közelebb
hozni a kerthez.
A kezdeményezés sikerrel
járt: az önkéntesek megtisztították a kijelölt területeket, gazoltak, illetve eltávolították az oda
nem illő növényeket, valamint
az elszáradt ágakat, szárakat is.
Ezáltal újból használható lett
a felső sziklakerti mocsári növények gyűjteménye. Továbbá
új funkciót kapott az üvegház

melletti, sok éve használaton
kívüli kis medence is, ahova a
botanikus kert munkatársai új
növényt, mégpedig lótuszt szeretnék betelepíteni.
Megtudtuk, a jövőben havonta egyszer szeretnének nyílt napot tartani. Ilyenkor nem feltétlenül dolgoznak majd, hanem
lesznek többek között előadások
és egyéb, különböző tematikájú
foglalkozások is.
– A kertben több mint négyezer úgynevezett takszon,
(növényfaj, alfaj, fajta, változat, alak) él – tette hozzá Kui

Biborka. – Mivel ez elsősorban
egy oktatókert, mely az erdőmérnök- és faiparimérnök-hallgatók gyakorlati oktatását segíti, elsődleges törekvésünk,
hogy a hazánkban fellelhető
növényfajok – úgy a lágyszárú,
mint a fásszárú – megtalálhatóak legyenek itt. Fontos ugyanakkor, hogy kertünk adottságai,
látványosságai, friss levegője, valamint szerencsés elhelyezkedése kitűnő szabadtéri
programlehetőségeket kínál
minden korosztály számára
minden évszakban.

1971 ÓTA A VÍZ VÉDELMÉÉRT
1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el
az úgynevezett Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai
sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget
vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. 1996 óra ez a nap a
vizes élőhelyek világnapja.

Fiatalok a klíma védelmében
MADARÁSZ RÉKA

Kiszámították iskolájuk egyéves teljes
szén-dioxid-kibocsátását, és gyakorlati javaslatokat is tettek
annak minimalizálására a Soproni Széchenyi István Gimnázium 10.a osztályosai.
A projekthét eredménye felülmúlta a
várakozásokat.
A közelmúltban projekthetet
tartottak a Széchenyi-gimnáziumban. A diákok egy meghatározott témán dolgoztak – igyekezve elszakadni a megszokott
tantárgyaktól és az iskolai környezettől, továbbá arra törekedve, hogy munkájuk eredményeként valamilyen produktumot
hozzanak létre.
– A szén-dioxid-kibocsátás kiszámításának ötlete akkor merült fel, amikor ősszel
egy hétre a kempteni testvériskolánkhoz látogatott a széchenyis diákok egy csoportja
– mesélte Biczó Dániel. – A német diákoknak volt egy hasonló
kezdeményezésük, amit mi bizonyos módosításokkal valósítottunk meg. Büszkék vagyunk
többek között arra, hogy a munkafolyamatok megtervezését, a

A Széchenyi-gimnázium 10.a osztályosai a projekthéten számolták ki iskolájuk
éves szén-dioxid-kibocsátását
felmérési módszer kialakítását
és a számításainkat – osztályfőnökünk, Barta Róbert tanár úr
támogatásával, de közvetlen tanári közreműködés nélkül – önállóan végeztük.
A kempteniek 2016-os tanulmányukban célként tűzték ki,
hogy 2025-re klímasemlegesítik az iskolájukat. A soproni
diákok nem mertek ennyire
ambiciózus terveket megfogalmazni, viszont a felmérést
elemző 30 oldalas dokumentumban környezetkímélő

megoldásokat javasoltak az
iskolavezetés és diáktársaik
számára.
– A projekt előkészítő fázisában kitöltettünk egy kérdőívet intézményünk tanulóival
és tanáraival, majd megkérdeztük, hajlandóak lennének-e környezetbarátabb megoldásokra
áttérni – folytatta Nyikos Barnabás. – Ezután kiszámítottuk,
hogy iskolánk működése jelenleg mennyi szén-dioxid kibocsátásával jár évente – 360
tonna/ év jött ki –, aztán azt is

megbecsültük, hogy a változtatások eredményeképpen men�nyivel lehetne ez kevesebb.
A diákok a projekthét eredményeit egy tanulmányban tették
közzé, ami már hozzáférhető
az iskola honlapján. A tanulók
új ötleteket vetettek fel a széndioxid-kibocsátás csökkentése
érdekében, többek között egy
kiállítással egybekötött környezetvédelmi projektnapét
vagy a gimnazisták faültetési programban részvételének
megszervezését.

JAKAB ATTILA:
Sok szép emlékem kapcsolódik a botanikus kerthez. A közelben nőttem fel,
gyerekkoromban sokat jártunk ide, így jól ismerem a
kertet, az ösvényeket, a növényeket. Az talán jó lenne,
ha több ismertető táblát helyeznének el.

SIMONNÉ FENYŐSI
ILDIKÓ:
Jó dolognak tartom a hétvégi közös kerttakarítást,
hiszen ez egy olyan kezdeményezés volt, ahol nem
elvettek a természetből,
hanem hozzátettek. Fontos a Földünk, a környezetünk védelme.
KRECSMÁRK SZILVIA:
Néhány éve költöztem Sopronba, de sajnos még nem
jártam a botanikus kertben.
Tavasszal azonban mindenképpen felkeresem a kertet,
körbejárom az ösvényeket,
és megnézem az ott lévő
növényeket, fákat.

›

ZÖLD HÍREK

Sopron a XXI. században
Az egészséges, emberibb környezetért és a Virágos Sopronért programsorozat következő előadását február 18án, kedden 17 órától tartják az evangélikus egyházközség
Színház utcai gyülekezeti termében. Pelikán András evangélikus igazgató lelkész és Horváth Sándor nyugalmazott
főkertész, életmód-tanácsadó köszöntője után dr. Farkas
Ciprián polgármester tart előadást. A téma: környezetvédelem és fejlődés – Sopron a XXI. században. Az esten közreműködik Orbán Júlia, Radnóti-díjas versmondó,
valamint a Horváth József művészeti iskola növendékei.
A résztvevők ribizli-, füge- és díszcserjedugványokat kapnak ajándékba.

2020. február 5.

Kultúra, művészetek
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A soproni, kapuvári, csornai járásból összesen 12 ezer tanuló jut el színházba

Színházi élmények diákoknak
HUSZÁR JUDIT

A gyermekek csillogó szemekkel és
kíváncsi lelkesedéssel
nézték az előadásokat – ezt tapasztalták
a Lázár Ervin Program
soproni szervezői.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, 2019 őszén indult el a
Lázár Ervin Program. Az országos kezdeményezést Magyarország Kormánya kiemelten
támogatja. A program lényege,
hogy minden 1–8. évfolyamon
tanuló diák számára ingyenesen biztosítsa tanévenként egyszer a színházi, tánc- és cirkuszi
előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A Lázár Ervin Program koordinálását a területileg illetékes
tankerületi központok végzik.
– A Soproni Tankerületi Központ munkatársai a soproni,
kapuvári, valamint csornai járásban folytatják a szervezési, logisztikai teendőket – tájékoztatta lapunkat Marek János,
a Soproni Tankerületi Központ
igazgatója. – Nem csupán az
állami fenntartású intézményekbe járó diákok részvételi
lehetőségét biztosítjuk a programban, hanem természetesen
minden egyéb (egyházi, nemzetiségi, alapítványi) fenntartású iskola gyermekei számára is,

Múlt héten közel 1400 második évfolyamos diák nézte meg a Lúdas Matyi című előadást a Soproni Petőfi Színházban, 587 gyermek
érkezett a soproni iskolákból FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
így összesen tizenkét ezer diák
juthat el színházba a három járásból az idei tanévben. Arról,
hogy a programban részt kívánnak-e venni az iskolák, minden
esetben az intézmények vezetői
– a szülőkkel egyeztetve – döntenek, de rendkívül pozitívnak
értékeljük, hogy elenyésző az
olyan visszajelzés, hogy valamely évfolyamban nem tudják
vállalni a gyerekek kíséretét az
előadásokra.

A programban először a 3.
és 5. osztályosok vettek részt
– a három járásból összesen háromezer diák tekintette meg a
Sopron Balett előadásában a
Hétszínvirág című mesés táncjátékot a Soproni Petőfi Színházban. A program most folytatódik
és egészen a tanév végéig tart.
A 2. évfolyamosok múlt héten a Lúdas Matyi című előadást
nézték meg, az elsősöket a Vaskakas Bábszínház előadására

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1995
Változások az SLC-ben
Csernai úr huszonhét játékossal
kezdte el a felkészülést, és rábíztuk, hogy alakítsa ki a keretet,
mert a csapat szerepléséért övé
a felelősség, fogalmazott Laczó
István, az SLC elnöke. Az edző
döntése után az elnökre hárult
a kellemetlen feladat, hogy az
érintettekkel közölje, szabadlistára kerültek. Hárman jártak
így, Cservenkai Donát, Szántó
Csaba és Borsos István vihető,
ám utóbbi csak kettős játékjogosultsággal, tehát vele nem
szakítana véglegesen a klub,
valószínűleg a másodosztályú
Matáv Sopronban játszana
tavasszal. Az őszi keretből
nem találjuk már Sopronban
Varsányit, Cseht, Nahóczkyt,
Vargát és Deákot sem, ők már
korábban távoztak, mint ahogyan Udvardi is, aki megvásárolta a saját játékjogát. Több
fiatal labdarúgót is megfigyelhetett Csernai Pál a felkészülés első két hetében, de közülük
csak Fekete és Horváth nyerte el
a tetszését, ők eddig a Matáv SC
Sopron játékosai voltak. Az új
szerzemények sorát Kucselata

nyitotta meg, őt követte a
Székesfehérvárról hazaköltöző
Németh Zoltán, a héten pedig
eldőlt, hogy a két ukrán labdarúgó közül csak Melnyicsuk
maradhat. A keret tehát csaknem véglegesen kialakult, mint
ahogy a csapat további programja sem tartalmaz jelentősebb kérdőjeleket. (Nemzeti
Sport)

1970
A tekeszövetség
beszámolója
A Sopron városi TS elnöksége
megtárgyalta a városi tekeszövetség jelentését, amelyet
Mayer Árpád titkár terjesztett elő. A beszámolóból kiderült, hogy változatlanul nagy
az érdeklődés a város dolgozói
részéről a tekézés iránt. A különböző bajnokságokban, helyi
vetélkedésekben mintegy 500
versenyző vesz részt. Az igazolt
tekézők száma meghaladja a
kétszázat, a városi bajnokságban 9, a megyei bajnokságban
8 soproni csapat indult, az NB
II-ben pedig a SFAC képviseli
Sopron tekézőit. A szakmaközi bajnokságot is beleértve

összesen 38 tekecsapat működik a városban. Az 1969. évi bajnokság utáni minősítések még
nem fejeződtek be, de annyi
már bizonyos, hogy egy I. osztályú (Artner Ferenc – SFAC) és
egy aranyjelvényes ifjúsági versenyző (ifj. Kovács Sándor – S.
Kinizsi) van a városban. Ezen
kívül mintegy húsz főre tehető
a II. osztályú minősítéssel rendelkezők száma. (Kisalföld)

1920
Soproni asszonyok
tiltakozása
Egyre érkeznek az ország minden részéből a kormányhoz a
föliratok, amelyben az ország
népe hazafias elkeseredéssel
tiltakozik Magyarország területének megcsonkítása ellen.
A mai nap folyamán 38 községtől érkezett ilyen tiltakozás. Nagyobb feliratok érkeztek Kecskemétről, Egerből és
Sopronból. Különösen meghatóan lelkes a soproni asszonyok
tiltakozása a nyugat-magyarországi részek elszakítása ellen.
(Világ)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

invitálják márciusban. A negyedikesek a Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar koncertjein vehetnek részt, a hatodikasok a Fővárosi Nagycirkuszba juthatnak el, a hetedikesek a
Kövek című produkciót tekinthetik meg, a nyolcadikasok pedig négy fővárosi nagyszínház
valamelyikébe juthatnak el.
A program részét képezi az
őshonos állatokat bemutató
farm látogatása is. Az idei évben

az ötödik évfolyamos diákoknak
biztosítják ezt a lehetőséget.
Az Emmi tájékoztatása szerint a kormány a programra az
idei tanévben 6 milliárd, 2020tól beépülő jelleggel 5,5 milliárd
forintot szán.
– Az eddigi produkciókról csupa pozitív visszajelzést kaptunk,
a gyermekek csillogó szemekkel
és kíváncsi lelkesedéssel tekintették meg az eddigi előadásokat – tette hozzá Marek János.

– Bízunk benne, hogy a következő előadások is hasonló fogadtatásra találnak, igyekszünk
mindenfajta visszajelzést elraktározni és arra használni, hogy
minél tartalmasabb, élménydúsabb és szervezési szempontból
a gyerekek és kísérőik számára
minél színesebb programokra
juttathassuk el a jövőben is őket.
A Lázár Ervin Program a
következő tanévtől tovább
folytatódik.

Valér különleges világa
KÖVES ANDREA

Alkotással feszegeti határait a soproni Nagy Valér. A mozgássérült férfinak már
több kiállítása is volt.
Valér koraszülött csecsemőként
látta meg a napvilágot 48 éve.
Máig tisztázatlan okból agyvérzést kapott születése után,
amely a mozgását károsította.
– A fiam igazi küzdő alkat
– mesélte az édesapja, Nagy Lajos, aki feleségével együtt nagy
szeretettel gondoskodik Valérról. – Nagyon nehéz utat jártunk
be az elmúlt évtizedekben: túl
vagyunk sok-sok fejlesztésen,
műtéteken, amelyekről sajnos
kiderült: csak rontottak a fiam
állapotán. Speciális mozgásszervi baja van Valérnak, csak egyszerre tudja mozgatni a lábait, a
kezeit, számára egy ceruza megfogása, illetve a rajzolás iszonyatos koncentrációt követel.
Valérral tavasztól őszig a város számos pontján találkozhatunk, a kerekesszékével imád
barangolni, jókat beszélgetni.
Télen azonban a négy fal közé
kényszerül, ilyenkor az alkotás
élteti. Eleinte fába égetett képeket készített asztalos édesapja
segítségével, majd néhány évvel
ezelőtt rabul ejtette a festés és
a rajzolás. Szűcs Károly képzőművész meglátta alkotásaiban

Nagy Valér FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
az egyediséget, felkarolta Valért, segítette abban, hogy egyre ügyesebben, kifejezőbben
rajzoljon. Azóta öt önálló kiállításon is belekóstolhatottunk
Valér színes világába.
– Amikor leülök az asztalhoz,
akkor becsukom a szemem, és
megérintem a papírt, azt látom
magam előtt, amit a szívemben
érzek abban a pillanatban, ez határozza aztán meg a rajzaim témáját – mesélte Valér. – Minden
képem valamilyen módon a szeretetet közvetíti.
Valér a korlátaival együtt
vagy tán épp azok miatt

végtelenül szabadnak és szépnek érzi az életet. Arról is derűsen mesél, hogy bizony neki a
legtermészetesebb dolgaihoz is
segítség kell: az evéshez, a tisztálkodáshoz, az öltözködéshez.
28. éve dolgozik négy órában a
Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Kft.-nél, ami elsősorban a közösséghez tartozás
miatt fontos számára.
– Gyerekkorom óta vágytam
arra, hogy kifejezzem magamat,
aki a rajzaimat nézi, úgy érzem,
engem lát – tette hozzá Valér,
miközben egy szárnyaló madár
bontakozik ki a rajzából.
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Kostas Flevarakis: Mi jobban akartunk nyerni

Drámai győzelem

2020. február 5.

Idén bajnokságot
akarnak nyerni
PÁDER VILMOS

Az amatőr labdarúgásban bő három hét múlva
elkezdődik a tavaszi szezon, amelyre folyamatosan készülnek az SC Sopron játékosai. A sérüléséből felépülő Kelemen Dávid csapatkapitányt kérdeztük a terveiről.

Az SKC két hosszabbítás után fantasztikus győzelmet szerzett a Kaposvár ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
RÁZÓ LÁSZLÓ

Óriási skalpot szerzett múlt hétvégén a Sopron KC: Kostas Flevarakis együttese kétszeri hosszabbítás
után bizonyult jobbnak a Kaposvár
csapatánál. A győzelem értékét növeli, hogy
közvetlen riválist győzött le a soproni együttes.
A meccset a Kaposvár kezdte
jobban, néhány ponttal vezetett a vendégcsapat, ez pedig
a rendes játékidő végéig jellemezte a találkozót. A soproni
center, Carter már az első negyedben három személyi hibánál tartott, ami meghatározta a
meccs képét, hiszen a középjátékos ezután a szokottnál jóval
kevesebb játékpercet tölthetett

a pályán. A helyére lépő Jogela
azonban kitett magáért, és végül 28 ponttal zárta a meccset.
A Kaposvár játékában kulcsszerepet kaptak a hárompontosok,
Stojan Ivkovics együttese nem
kevesebb, mint 40 (!) alkalommal próbálkozott a hárompontos vonalról. A hármasoknak is
köszönhetően szünetben három ponttal vezetett a somogyi

csapat, de Thompson és Kinney
vezetésével a Sopron végig tapadt ellenfelére. A meccs hajrájában nyolc ponttal is vezetett
a Kaposvár, ráadásul Carter kipontozódott. A közönség óriási hangulatot teremtett, az SKC
pedig az utolsó percekben ledolgozta hátrányát, a meccs
73–73-as döntetlennel ért véget, jöhetett a hosszabbítás. Az
extra játékidőben Dramicanin
és Lalic is kipontozódott, a találatok felváltva estek, végül
Takács Norbi kosara azt jelentette, hogy újabb ráadás következik (87–87). A fáradhatatlan
Thompson kosarával indult
az újabb öt perc, és légiósunk
volt az, akinek hármasa soproni vezetést eredményezett a

hajrában. Jogela még egy fantasztikus zsákolást mutatott be,
ezzel kialakítva a 101–96-os végeredményt. A csapat és a szurkolók extázisban ünnepeltek a
fantasztikus győzelem után.
– Ezek a meccsek egyik csapat számára sem könnyűek
– mondta Kostas Flevarakis vezetőedző. – Azt gondolom, fejben dőlt el a siker, mi jobban
akartuk a győzelmet. Jól reagáltunk arra a helyzetre, hogy Carter már az első félidőben négy
személyit szedett össze. Ismét
köszönjük a szurkolók fantasztikus támogatását.
A Sopron KC a bajnoki szünet
előtt az Oroszlány otthonába
látogat, a meccs szombaton 18
órakor kezdődik.

Szabó Szebasztián az év íjásza
MADARÁSZ RÉKA

Az előző év sikereinek
méltó megkoronázásaként „Az év terepíjásza díjat” vehette
át Szabó Szebasztián
a közelmúltban Sárváron. Nem ez volt
az egyetlen sikere:
Budapesten a MISZ
évadzáró bankettjén a
fiú megkapta a pályaíjász GP aranyérmét.
Ha csak a múlt évet nézzük, Szabó Szebasztián szinte minden
versenyen első helyezést ért el,
amin csak indult: a 3D-s világbajnokságon az USA-ban, a holland terep Európa-bajnokságon,
illetve a szlovák 3D-s Eb-n. Országos bajnokságokon az ös�szes országos csúcsot sikerült
megdöntenie.
– Idén kerültem a serdülőből a kadet kategóriába – mesélte a szűkszavú, ám annál
mosolygósabb fiú. – Ez azt jelenti, hogy pályán kétszer akkora távolságból (60 méterről)
kell lőnöm, mint korábban, teremben pedig – a felnőttekével
egyenértékű – 40 centiméteres

Szabó Szebasztián FOTÓ: NÉMETH PÉTER
lőlapokat kell eltalálnom 18 méteres távolságból.
Szebi pályafutását édesapja egyengeti, aki még arra is
képes volt, hogy elvégezze az
íjászoktatói tanfolyamot. Ma
már nemcsak a fia, hanem

más ígéretes fiatalok fejlődését is segíti.
– Megalakítottuk az Alpok
alja Íjász Egyesületet, ahol a
versenyzőképes gyerekeknek
költségmentesen biztosítunk
időkorlát nélküli, zavartalan

gyakorlási lehetőséget ahhoz,
hogy megfelelő lövésszámot
tudjanak elérni – folytatta Szabó Győző. – A kezdeményezésünkhöz szerencsére Sopron
önkormányzata is rendkívül
pozitívan állt hozzá. Megpróbál nekünk termet biztosítani,
amire nagy szükségünk lenne.
Az egyesület – tehetségkutató tevékenységének részeként
– szeretné felvenni a kapcsolatot a helyi általános iskolákkal, és testnevelés órák keretében, illetve nyári sporttáborok
alkalmával íjászoktatást tartani a fiataloknak. A Soproni Széchenyi István Gimnázium és a
Német Nemzetiségi Általános
Iskola eddig is parterei voltak
ebben. A kezdeményezést a Magyar Íjász Szövetség is támogatja, ugyanis hamarosan az íjászat
nemzeti sport lesz.
Ami Szebi terveit illeti: szeretne kijutni Franciaországba
az IFA Európa-bajnokságra, augusztusban pedig a szekszárdi
3D-s világbajnokságra készül.
Az ifjú tehetség azt is elárulta, a Soproni Széchenyi István
Gimnázium 8.a osztályosaként
kedvenc tantárgya a fizika és
a történelem. Az íjászatot később sem szeretné abbahagyni, viszont elektromérnöki pályára készül.

– Két nagy vágya közül az
egyik már teljesült, a napokban átvette a testnevelés–
gyógytestnevelés és egészségfejlesztés szakon szerzett
tanári diplomáját. Mi a
másik célja?
– Szeretnék csapatársaimmal együtt bajnokságot nyerni, NB III-ban szerepelni, mivel
még nem játszottam magasabb
osztályban.
– Milyen volt az őszi szezonja, mit vár a tavaszi
folytatástól?
– Sajnos makacs sérülésem
miatt két hónapot kihagytam
a bajnokságból, csak öt fordulóban tudtam pályára lépni.
A tavasztól egyértelműen jó
szereplést várok, több játéklehetőséget, és azt, hogy a csapat továbbra is listavezető maradjon.
– Csapatkapitányként mit
vár játékostársaitól?

– Továbbra is küzdjünk egymásért, a csapatért, valamint
maradjunkk alázatosak, fegyelmezettek! Pozitív gondolkodásmóddal a célok elérhetők.
– Milyen a hangulat a csapaton belül?
– Minden társam örömmel
jár edzésre, jó a hangulat az öltözőn belül és kívül egyaránt.
Jó lenne, ha továbbra is együtt
maradnánk.
– Az elvárások magasak, egy
város várja az előbbre lépést,
tudja a siker titkát?
– Jó rajttal megalapozhatjuk
a célunkat, a maximális koncentrálás szükséges, valamint
a küzdeni akarás. Bajnokságot
nyerni csak eredményes szerepléssel lehet.
– Mit üzen a szurkolóknak?
– Köszönjük a motiváló
biztatást, és kérjük további
támogatásukat!

Kelemen Dávid, az SC Sopron csapatkapitánya
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sikerszériában
Kirobbanó formában van az
utóbbi hetekben a Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese mind az Euroligában (Arka
Gdynia – Sopron Basket: 67–77),
mind a honi bajnokságban komoly rangadókat nyert, így a
nemzetközi sorozatban megőrizte esélyét a rájátszásba kerülésre, a hazai pontvadászatban pedig magabiztosan vezeti
az alapszakaszt. A vezetőedző
szerint a sikerszéria alapja, hogy
senki sem bajlódik komolyabb
sérüléssel.
– Ősszel a Girona elleni mec�csen kezdődött egy peches
szériánk, January, később
Brooks, majd Tina Krajisnik is megsérült – mondta Gáspár Dávid. – Így a
többi meghatározó
játékosra több
játékperc jutott, volt olyan
meccs, amelyen Fegyverneky Zsófi 40
percen át irányított, érthető, hogy

elfáradt a végére. Most mindenki egészséges, teljes kerettel minőségi edzéseket tudunk végezni. Ez azért lényeges, mert azt
vallom, hogy a mérkőzés képe
az azt megelőző edzések tükörképe egyben.
A szakvezető szerint Candice
Duprée érkezésével a rotációs
lehetőségek is bővültek.
– Dupree WNBA All Star játékos, akinek a kiváló kvalitásait sokan ismerik. Emellett
azonban emberileg is nagyra tartom, olyan személyiség,
akinek példamutató a hozzáállása, mindez pedig
az eredményességünkön is meglátszik. Dupree érkezésével a variációs lehetőségeink is
bővültek, ezeket
azonban pontosan be
kell gyakorolni, ezen
dolgozunk
jelenleg.

Gáspár Dávid

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

2020. február 5.

›

LELÁTÓ

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

Sport
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Női hokisok a jégpályán

Kosárlabda
Február 7., péntek
19 óra, Krasznai
Ferenc Sportcsarnok
Soproni MAFC
– Hódmezővásárhelyi Kosársuli
Február 12., szerda 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket
– ZTE NKK

Terem
labdarúgás
Február 8., szombat
12 óra, Krasznai
Ferenc Sportcsarnok
Sopron városi téli teremlabdarúgó-torna
Február 15., szombat
13.30, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
Sopron városi téli teremlabdarúgó torna

Sportgála
Február 8., szombat 16
óra, Novomatic-aréna

Teke
Február 9., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Turris SE Sopron
– Mosonszentmiklós SE

A soproni női hokicsapat tagjai hetente kétszer edzenek a műjégpályán FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
KÖVES ANDREA

Soproni lányok, asszonyok veszik birtokukba kedd és szombat este a műjégpályát, hogy
szenvedélyüknek, a jégkorongnak hódoljanak.
– Tavaly alakult meg a csapatunk, ma már közel húszan járunk rendszeresen a remek
hangulatú edzésekre – mesélte
Pavelka Krisztina, az egyik alapító. – Többségünknek a gyermeke hokizott, van, akinek a

férje, és irigykedve néztük a
pálya széléről: mennyire élvezik családtagjaink a játékot, a
korong önfeledt kergetését. Ekkor határoztuk el, hogy létrehozunk egy női hokicsapatot Sopronban, szerencsére a jégpálya

üzemeltetői is láttak fantáziát
az ötletünkben.
Ne gondolja senki, hogy csupa remek korcsolyatudással
rendelkező hölgy a csapat tagja, Krisztina nevetve mesélte,
hogy személy szerint ő alig tudott korcsolyázni, amikor belevágott az edzésekbe. Az első
alkalmak abból álltak, hogy csetlett-botlott, ma már élvezi a játékot. Speciális hokikorcsolya
nélkül is a pályára lehet lépni,

›

Szombaton sportgála
A hagyományoknak megfelelően idén is köszönti városunk
a legjobb sportolóit. A nagyszabású sportgálát február 8-án,
szombaton 16 órától rendezik meg a Novomatic-arénában.
Sopron önkormányzata a tavalyi évben országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján
jutalmazza a sikeres sportolókat. A 31. alkalommal megren-

A SMAFC a középmezőnyben van az NB I. B csoportban, a vezetőedző
elégedett az eddigi szerepléssel FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Tovább javítaná a csapat védekezését a SMAFC vezetőedzője. Csaplár-Nagy Arnold azt
mondja: alapvetően elégedett
az együttes eddigi szereplésével, ugyanakkor szeretné, ha
folyamatosan fejlődne a csapat játéka. A SMAFC jelenleg
kilenc győzelemmel és tíz vereséggel a középmezőnyben
foglal helyet az NB I. B zöld
csoportjában.
– Mielőtt az első labdát feldobták volna a bajnokságban,

aláírtam volna a mostani helyezésünket, eredményeinket.
Ugyanakkor pici hiányérzet
van bennem, hiszen annyira
extrán jól kezdtünk, hogy járhatnánk előbbre is – mondta a
vezetőedző.
Csaplár-Nagy Arnold hozzátette: az utóbbi időszak vereségeinek több oka is van. Egyrészt
többször előfordult, hogy nem
a tudásához méltóan játszott a
csapat, igaz, ez összefüggésben
van azzal, hogy meghatározó

játékosok hiányoztak a kiélezett
mérkőzésekről. Szintén problémát jelent, hogy sokszor a játékosok nem a kellő hőfokon kezdik a meccseket.
– Mire a csapat igazán felpörög, sokszor hátrányba kerülünk, aztán vagy sikerül ledolgozni a lemaradást vagy nem.
Ebben kell előrelépni, illetve a
védekezésen is van mit csiszolni: a zónázásunk rendben van,
de emberfogásban hatékonyabbak kell lennünk.

semmi máson gondolkozni, ez
pedig remekül elűzi a stresszt,
és napokig tartó energiát ad számunkra – sorolta Krisztina. – Ráadásul a hangulat minden edzésen fergeteges.
A soproni női hokicsapat
várja mindazoknak a hölgyeknek a jelentkezését, akik kipróbálnák ezt a szép sportot. Az
egyórás edzések kedden nyolc
órakor, szombaton hét órakor
kezdődnek.

RÖVIDEN

Hajós-Soptrans focitorna

dezett sportgála idén is színes programokkal várja az érdeklődőket: a színpadon fellép az ismert rapper, Deniz, láthatják
a Dirty Dance Sopron előadását, DJ Joko pedig olyan kísérőzenéket játszik majd a díjazáskor, amely az adott sportághoz kapcsolódik. A belépés ez alkalommal is ingyenes
lesz a sportgálára, a rendezők mindenkit szeretettel várnak.

SMAFC: középmezőnyben

a védőfelszerelésekre azonban
nagy hangsúlyt fektetnek. Nem
maradhat el a térd- és könyökvédő, illetve a sisak sem, a felszerelést kölcsönözni is lehet a
Soproni Jégkorong Egyesülettől.
A lányok – általában tízen – esténként egymás ellen játszanak.
– Annyi mindenre kell figyelni abban az egy órában a
játék során: a korongra, az ütőre, a korcsolyázásra, a helyzetekre, hogy az ember nem tud

Babosék
újabb
győzelme
A soproni Babos Tímea és
Kristina Mladenovic nyerte
a női párosok versenyét az
ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Babosék a pénteki
döntőben két sima szettben győzték le a Hszie
Szu-vej, Barbora Strycova
tajvani, cseh duót. A mérkőzés eredménye: 6:1, 6:3.
Az Australian Openen
2004 óta először fordult
elő, hogy egy női páros
szettveszteség nélkül diadalmaskodott.
– Ez volt a harmadik döntőnk és a második trófeánk itt – mondta a pályán
Babos Tímea. – Nagyon
szeretünk idejönni, egyre jobban teljesítünk Melbourne-ben. Köszönet
a szurkolóknak is, hogy
együtt élhettük át ezt az
élményt. Jövőre mindenképpen visszajövünk!
– Gratulálok Timinek, sokkal több ő nekem, mint párostárs, köszönöm, hogy
együtt játszhatunk! – tette
hozzá Kristina Mladenovic.

Az U11-es és az U13-as korosztály vett részt a Krasznai
Ferenc Sportcsarnokban megtartott Hajós-labdarúgótornán múlt héten vasárnap. A 11 éveseknél az első helyen
a Lövő csapata végzett, második a SFAC piros együttese,
míg a harmadik a Répcelak lett. A másik soproni együttes, a SFAC fehérek az ötödik helyet szerezte meg. A legjobb kapus Buzai Brendon, a SFAC hálóőre lett.
A 13 évesek bajnoka a Fertőszentmiklós lett, a dobogó
második fokára a SFAC fehér csapata ért fel, míg a bronzérmes helyen a Hegykő végzett. A SFAC piros együttese
a hatodik helyen zárta a tornát. A gólkirályi címet a SFAC
játékosa, Nagy Bulcsú szerezte meg.
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A Berzsenyi 11. osztályosai Skóciába utaznak angolul tanulni

Kivételes lehetőségek
Az idei tanévtől a 9. és 11. osztályos
diákok kéthetes nyelvoktatásban
vehetnek részt anyanyelvi környezetben. A programba a Berzsenyi
líceum is bekapcsolódott.
– csoportos formában lehet
jelentkezni.
– Harmadik éve tanulok angolul, a nyelvi előkészítő osztályban találkoztam először ezzel a
nyelvvel – mesélte Kassai Ádám,
a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium és Kollégium 11. osztályos tanulója.
– Iskolatársaimmal örömmel
értesültünk arról, hogy bekapcsolódhatunk a külföldi nyelvtanulási programba. Azokkal
az évfolyamtársaimmal, akik
– hozzám hasonlóan – angol
nyelvterületre pályáztak, nyáron a skóciai Corkban fogunk
eltölteni két hetet, és egy ottani
nyelviskolában heti 20 órában
tanuljuk majd az angol nyelvet.
Minden költségünket a magyar
állam finanszírozza, vagyis a
külföldi nyelvtanfolyam díját,
a kiutazás és a helyi utazás költségeit, a szállást és az ellátást.
Ádám azért is tartja kivételesnek ezt a lehetőséget, mert
alkalma adódik anyanyelvi
környezetben csiszolnia a nyelvtudását.
A nyelv-

Kassai Ádám FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kertész Imre
(Nobel- és Kossuth-díjas
magyar író, műfordító)

›

A diákok a nyelvórákon kívül a szabadidős programok keretében is lehetőséget
kapnak a nyelvtanulásra FOTÓ: TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
iskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést
a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a
megfelelő szinten, lehetőleg

KÖVES ANDREA

Dr. Varga László FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Magyarországon azonban még
nagyon kevés az információ
minderről. Ennek hatására kezdtem a kutatásba, így a karunkon
egy Nemzetközi Kisgyermekkori Neuropedagógiai Kutatócsoportot és Laboratóriumot is
létrehoztunk. Vizsgálataink is
alátámasztják: a gyermeki agy
az első nyolc évben intenzíven

sokszínű, soknemzetiségű
csoportban tanuljon. A diákok
a nyelvórákon kívül a szabadidős programok keretében is
lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve az adott ország

fejlődik. Ezt az időszakot tudatosan ki kell használnunk, hogy
a gyerek a lehető legtöbbet tanulja a környezetéből.
A szakember szerint a gyerekeknek ingergazdag környezetre van szükségük, amelyben
feltétel nélkül elfogadják és szeretik őket. Ez az alapja annak,
hogy felnőttként is boldogok

és elégedettek legyenek. Mint
mondja, a gyerekek fejlődésében óriási szerepe van a közösségi élményeknek: egy
néptánccsoportnak, rajzszakkörnek vagy éppen az önfeledt
játszóterezésnek.
– Eleink ösztönösen jól neveltek bennünket – folytatta
dr. Varga László. – Örök emlék
marad, hogy milyen jóízűen
mesélt nekem kisgyermekkoromban nagypapám saját kútfőből, ma már tudományosan is
bizonyított, hogy a kisgyermekek idegrendszerét az élő mesével tudjuk a legjobban megtámogatni. Vissza kell térnünk
az ősi nevelési formákhoz! A 21.
századi virtuális világban különösen fontos lenne, hogy a gyerekek minél több manuális tevékenységet végezzenek: tésztát
sodorjanak, gyurmázzanak, vágjanak, faragjanak. Sokat zenéljenek, énekeljenek, mert ez a
legtermészetesebb feszültségoldószer, és nagyon sokat kacagjanak, mert a nevetés igazi gyógyító erővel bír.

Játszótér és bútorok: megújult bölcsődék
Két bölcsőde korszerűsítése fejeződött be a közelmúltban. A Soproni Református Egyházközség Csillag Családi Bölcsődéjének udvarán egy új játszóteret alakítottak ki,
valamint egy új tárolót építettek a játékoknak. Az önkormányzati fenntartású Napraforgó Bölcsődében bútorokat,
valamint kültéri eszközöket vásároltak.

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Kertész Imre:
Kaddis a meg
nem született
gyermekért

Varázslatos gyermeki elme
Az első nyolc évben hihetetlen fejlődésen megy keresztül
a gyermeki agy. Ezt a területet
kutatja dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek-karának dékánja.
– A kisgyermekkori elme
olyan, mint egy világra nyíló
ablak a soha vissza nem térő lehetőségek befogadására – vallja
dr. Varga László, aki egyedülálló tudományterülettel, a neuropedagógiával foglalkozik. – Első
hallásra talán elvontnak tűnik
mindez, pedig nagyon is gyakorlatorientált. Hat évvel ezelőtt
egy hónapot töltöttem egy tanulmányúton Thaiföldön, ahol
sok-sok óvodát látogattam meg,
és ott találkoztam az általuk „Az
agy, a gondolkodás és az oktatás összekapcsolásának” nevezett irányzattal. Megragadott,
hogy ők ezek szerint szervezik
a mindennapos oktató és nevelő
munkájukat. Utánanéztem: kiderült, hogy világszerte sokan
kutatják ezt a területet, nálunk,

A HÉT MOTTÓJA:
„Az ember nem
arra születik, hogy
kimustrált alkatrészként eltűnjön a történelemben, hanem
hogy megértse
sorsát, szembenézzen halandóságával,
és (…) hogy megmentse a lelkét.”

MADARÁSZ RÉKA

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a kormány 90 milliárd
forintot fordít a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra, amelyeken a 9. és a 11. évfolyamra
járó nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók vehetnek részt.
A program megvalósítását az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Tempus
Közalapítvány végzi. Mintegy
140 ezer diák jogosult két hetet eltölteni a célországok egyikében, vagyis Ausztriában, az
Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán,
Németországban vagy Kínában.
A programra
egyéni vagy
– a középiskolák által
szervezett

2020. február 5.

A két fejlesztés a magyar kormány döntésének köszönhetően 30 millió forintos támogatásból valósult meg. A beruházás hozzájárul a három év alatti gyermekeket nevelő
szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a
foglalkoztatás növeléséhez és a bölcsődei ellátáshoz való
jobb hozzáféréshez.

kultúrájának, szokásainak megismerésére. A program résztvevőit családoknál vagy kollégiumokban szállásolják el, ami
újabb lehetőséget teremt a
gyakorlásra.

›

RÖVIDEN

Környezetmérnökhallgatók sikere
Rangos szakmai elismerést, úgynevezett környezetvédelmi diplomát
vett át a Soproni Egyetem két végzős diákja.
A díjat a Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának közelmúltbeli
ülésén adták át az okleveles (MSc) környezetmérnök-hallgatóknak.
Riba Dániel (konzulense Visiné dr. Rajczi Eszter egyetemi adjunktus)
diplomamunkája a cséri
hulladéklerakóban végzett mérésekről, vizsgálatokról szólt. Postás Renáta (konzulense
dr. Berki Imre egyetemi
docens) pedig azt kutatta, hogy miként változott meg több évtized
alatt a területhasználat a
Pécselyi- és a Veszprémi-medencében.
A környezetmérnöki
diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és
egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat
javasolhatják a környezetvédelmi diplomadíj
kitüntetésre. Az pedig
egyedülálló, hogy egy
időben a Soproni Egyetem két hallgatója számára is megítélték az
elismerést.

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

A gyermek: a jövő. A meg
nem született gyermek:
a jövőtlenség bevallása.
Mert a történelem démonikus személytelenségét
mindig az egyes ember
élete, szenvedései teszik
szembetűnővé. A regény
egy végletes, halálos pontosságra törő tudat ön- és
történelemanalizise. Egy
ember beszél arról, mi történhet azzal, akivel megtörtént a század botránya.

Ez történt
Sopronban
130 évvel ezelőtt, 1890. január 29-én hunyt el Budapesten ostffyasszonyfai
Ostffy Pál kúriai bíró, Sopron vármegye alispánja.
1821-ben született.
100 évvel ezelőtt, 1920. január 26-án gróf Klebelsberg Kunót Sopron város
nemzetgyűlési képviselőjének választották. Az 1922es választáson Hebelt Ede
szociáldemokrata ügyvédet választották képviselővé. 1943-ban utcát neveztek
el róla (ma: Ferenczy János
utca), 2012 óta a Soproni Bíróság előtti tér viseli nevét.
80 évvel ezelőtt, 1940. január 27-én jelent meg a
Hétfő című politikai hetilap utolsó száma. A hírlapot
Sopronban és Kismartonban terjesztette a Rábaközi
nyomda, majd pedig a Székely nyomda.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Törökné Házi Mária hatvan év után is hazajár városunkba

SZŰRÉSI ETIKA

Úgy látom, divatos lett az
egészségügyi szűrés. A szakszerű, célszerű és személyre szabott életkor, nem, illetve családi terheltség alapján
tervezett szűrések roppant
fontosak. Ezek egyébként a
NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által
finanszírozott (tehát önnek
semmilyen közvetlen kiadást
nem jelentő), relatíve egyszerű vizsgálatok, és családorvosa segítségével, irányításával mind elvégezhetők.
Ahhoz képest, hogy mekkora lenne ezek hozadéka,
sajnos még mindig nagyon

›

kevesen élnek a lehetőségekkel. Csakhogy jelentkeznek a szűréseknek (is) profitorientált vadhajtásai. Nem
csak a termékbemutatós
„rögvest adunk is rá valamit”
helyzetekre gondolok! „Rendesen”, rendelőkben is vannak a ha kell, ha nem, „nálunk ez is van” ajánlatok (itt
a ha kell, ha nemet persze
senki sem mondja ki hangosan a páciensnek), vagy
azok a „szűrések”, amik kicsiny várható előnnyel relatíve nagy, valós, törvényszerű
kockázatot jelentenek.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
FEBRUÁR 5–11.

Február 5.,
szerda

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Február 6.,
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Február 7.,
péntek

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Február 8.,
szombat

PatikaPlus (Határdomb)
gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Február 9.,
vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Február 10.,
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Február 11.,
kedd

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

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

KERESZTREJTVÉNY

Sopron nem ereszt
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng!
Hű őr az ősi végeken”
– hangzanak Sarkady
Sándor sorai a város
himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
– Édesapám, Házi Jenő felmenői eredetileg Székesfehérvár
környékén éltek, a törökök elől
onnan menekült a család egy
csallóközi kis faluba – kezdte a
történetet Törökné Házi Mária.
– Édesapám Vásárúton született, az elemi népiskolát követően a Pozsonyi Királyi Katolikus
Főgimnáziumban érettségizett.
Nagyon szerény körülmények
között éltek, a nagymama ezért
azt szerette volna, ha apám a
papi pályát választja, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy tanulmányait a Budapesti Magyar
Királyi Tudományegyetemen
folytassa, diplomáját is itt szerezte meg, majd az ő életébe is
beleszólt a háború. Több alkalommal is súlyosan megsebesült, másodszor a császári és
királyi 82. székely hadosztály katonájaként az Ojtozi-szorosban.
1918. szeptember 14-én szerelt le
mint tartalékos főhadnagy, három nappal később pedig már el

Törökné Házi Mária FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
is foglalta hivatalát Sopronban.
Több mint harminc évig volt a
város nagyra becsült főlevéltárosa, büki származású édesanyámat, Lovranits Gabriellát is itt
ismerte meg. Itt születtünk mi,
gyerekek is, mind az öten, három lány és két fiú, így lettünk
mi is lokálpatrióta soproniak,
azzal együtt, hogy én már idestova hatvan éve Bécsben élek.

Mária kalandregénybe illő körülmények között, két kisgyerekével együtt, az akkor már
Ausztriában élő férje segítségével, az aknazáron keresztül
hagyta el az országot.
– Mindennek az volt az előzménye, hogy férjem négy évi
hadifogság után került haza. Épületgépész-mérnökként
a Soproni Tervezőirodában

dolgozott, majd onnan politikai okokból elbocsátották.
A rendőrség ezt követően folyamatosan molesztálta, majd
internálták. Mindezek után ő,
aki soha nem akarta elhagyni
a hazáját, 1959-ben emigrált,
majd néhány hónappal később
visszajött értünk is. Azt a májusi éjszakát soha nem fogom
elfelejteni, amikor a sötét erdőben a két kisgyerekkel közelítettünk az aknazárhoz, majd azon
a férjem által készített zseniális szerkezet segítségével szerencsésen átjutottunk. De még
ott volt a drótkerítés, a „vasfüggöny”, amin Sándor nyílást vágott, azon előbb ő bújt át, majd
átsegítette a két gyereket és a
végén én is átértem a szabad
világba. Rövid tengerentúli kitérőt leszámítva azóta Bécsben
élek, bár az utóbbi időben Katalin lányommal sokat vagyok
Sopronban, vásároltunk itt is
egy házat. Úgy szoktam mondani: hazajövök, hisz ezer és
egy szál köt szülővárosomhoz,
kezdve Munczy Lenke zeneóráitól az orsolyita iskolán át a
Szent Imre Kollégiumban rendezett tánciskolai estekig, na és
persze a kirándulások, például
az Ojtozi-fasorba, ahol édesapa
a háborúról mesélt. Igen, Sopron nem ereszt el...

CSALÁDI HÁTTÉR: 1928-ban született Sopronban. Édesapja, vitéz Házi Jenő Sopron
főlevéltárosa volt, édesanyja pedig a háztartást vezette, nevelte a gyerekeket – ahogy
később ő maga is. Férje Ludovikát végzett, hivatásos katonatiszt volt, majd később
épületgépész-tervezőként dolgozott. Minden gyermekük egyetemet végzett, Béla
gépészmérnök, Katalin tanár, Zsuzsa gyógyszerész, Júlia pedig közgazdász.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 12-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 22-i rejtvényünk megfejtése: vasútmodell-kiállítás. Szerencsés megfejtőnk: Orosz József, Sopron, Vas Gereben utca.
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Alicia Keys új albummal turnézik a világ körül

Az életet ünnepli
KÓCZÁN
BÁLINT

Négy év
szünet
után jelentkezik új lemezzel Alicia Keys. A világsztár az albummal
szeretne kiállni az elnyomottak ellen, de a
vidámságról sem feledkezik meg.
Alicia Keys, a 15 Grammy-díjjal büszkélkedő globális sztár
hosszú szünet után végre bejelentette régen várt új albumának megjelenését. Az új lemez, amely négy évvel követi az
énekesnő előző kiadványát, „Alicia” címmel jelenik meg március 20-án.
A korongot egy vadonatúj
dal vezette fel, amit a rajongók már ismerhetnek: az „Underdog” egy különleges videoklippel együtt készült el, amely
tökéletesen reprezentálja az album pozitív, életigenlő üzenetét. Megjelenésekor a dal egyike
volt a legtöbbet kért számoknak világszerte, illetve magas
hallgatottságot ért el a Spotify
listáján is.
Alicia nagyon büszke erre az
albumra, és az volt a célja, hogy
kiálljon vele az elnyomottak, az

sarok
A színek lélektani hatásai
MADARÁSZ RÉKA

Akár lakberendezésről, akár ruhaválasztásról van
szó, nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy
melyik árnyalattal milyen hatást gyakorolhatunk – a környezetünkre és természetesen önmagunkra is.
A nyugtató kék a legnépszerűbb szín. Megbízhatóságot, elkötelezettséget,
intelligenciát sugall, ezért
viselése állásinterjún kifejezetten ajánlott, sőt étvágycsökkentő hatása miatt fogyókúrázók is bevethetik.
Fokozza a hatékonyságot,
ezért előszeretettel alkalmazzák irodákban. A zöld
a második legkedveltebb
szín. Enyhíti a depresszió
és a szorongás tüneteit, segít a megújulásban és a belső harmónia megteremtésében. A sötétzöld férfias,
konzervatív, és jólétet sugá-

Alicia Keys az új, Underdog című dalával az
elnyomottak mellett áll ki
„underdog”-ok mellett, de közben megmutassa vidám és energikus oldalát is.
Az albumot egy hatalmas,
világkörüli turnén mutatja be,
amely az „Alicia – The World
Tour” címet kapta, és tematikája szoros összhangban áll az
album vizualitásával és zenei
sokszínűségével.

– A szeretet és az élet ünnepe
lesz, tele olyan mágikus energiával, amit csak az élőzene varázsa
adhat – nyilatkozta a világsztár
a közelgő turnéról.
Az album megjelenését követi majd Alicia Keys új könyve, amely a More Myself címet
kapta, és március 30-án kerül a
könyvesboltok polcaira.

Sopronban az Esti Kornél
Sopronban lép fel az Esti Kornél. A 2006
óta működő alternatív rockegyüttes a Hangár Music Gardenben ad koncertet február 8-án. A csapat nevét Kosztolányi Dezső
fiktív alteregójától, Esti Kornéltól kölcsönözte, és eddigi működése során öt nagylemezt adott ki, a legutóbbit 2018-ban Eltűnt Idő címmel. Az Esti Kornél különleges
stílusa által sokak nagy kedvence, a VOLT
Fesztiválon is adott már élménydús koncertet, így minden bizonnyal a mostani soproni buli is emlékezetes lesz.

Visszatért a KALEO!
2016-ban jelent meg a KALEO
első albuma, az „A/B”, ami átütő sikert hozott a bandának,
és hamarosan aranylemez is
lett. Az izlandi csapat igazi üstökösként robbant be a köztudatba, ami nem véletlen, hiszen
a frontember JJ Julius Son különleges hangja és a rockzenekar fülbemászó dallamai kön�nyen megszerettetik magukat
a közönséggel.
Eddigi legnagyobb slágerük,
a „Way Down We Go” dupla platinaminősítéssel és 322 millió
streameléssel büszkélkedhet,
ráadásul több mint húsz neves
tévés produkcióban lehetett betétdalként hallani, például a Riverdale és a Grace klinika című
sorozatokban.
Rajongók millióinak nagy örömére a KALEO most visszatért,

A Follow The Flow-val kelt a nap
Új dallal indította az új évtizedet
a Follow The Flow. A holnap küszöbén lendületet és inspirációt ad minden napkezdéshez, a
megjelenítéséhez pedig egy klip
is készült – napkeltekor.
A Follow The Flow újdonsága, A holnap küszöbén egy pozitív hangvételű
dal, amely az ébredés keserédes érzését járja körül. A számhoz egy szemet
gyönyörködtető videó készült, amely
az ébredező városon kívül egy pár bimbózó kapcsolatát mutatja be.
– A dal a korán kelésről, ébredésről
szól – mesélte BLR. – Mindannyian
morcosan kelünk hajnalban, az egész
reggel kómás, szürkés ködbe borul.
Mégis minden reggel tiszta lappal indíthatunk, minden napkelte új lehetőségeket, reményt jelent. Minden nehéz
nap véget ér egyszer, és reggel azzal
kelhetünk fel, hogy a következő nap
más lesz. Ez egy óriási erő, lehetőség
az újrakezdésre.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Szakács Gergő szerint újdonságuk arra
a kérdésre keres választ, hogy mi az az
érv, ami felkelt minket minden nap, ami
miatt érdemes elindulni, vagy végignézni a napkeltét.
Magyarország egyik legfelkapottabb
zenekara kifejezetten erős évet zárt tavaly, többek között a VOLT Fesztiválon

roz. Az izgalmas, kalandos,
erős, dinamikus piros a szerelem és a szenvedély szimbóluma. Ösztönző, stimuláló, energetizáló hatása van,
azonnal magára irányítja a
figyelmet. Fokozza a lelkesedést, emeli a vérnyomást,
a légzést, a szívverést és a
pulzusszámot, gyors cselekvésre ösztönöz, fokozza
az étvágyat. A vidám és jókedvű sárga optimizmust,
boldogságot, melegséget,
energiát áraszt. Stimulálja
az idegrendszert és a mentális folyamatokat, élénkíti a kommunikációt. Aktivi-

zálja a memóriát, és elősegíti
a koncentrációt. A lila hatalmat, jólétet, luxust sugároz,
ösztönzi a kreativitást, nyugtatja az idegeket. A narancs
a legmegosztóbb szín: vagy
imádjuk, vagy utáljuk. Melegséget, barátságosságot,
megbízhatóságot sugall, körültekintésre figyelmeztet.
A fehér a tisztaságot jelképezi, a semlegesség, erkölcsösség, a béke, a nyugalom és
a tökéletesség színe. A konzervatív, kifinomult, előkelő
szürke az értelem, a tudás és
a bölcsesség megtestesítője, ugyanakkor a pesszimizmust, a melankóliát és az
unalmat is reprezentálja.
Ne felejtsük el azonban,
hogy a legelőnyösebb megjelenést akkor érhetjük el, ha
a színtípusunknak megfelelő
árnyalatokat választjuk – a
butikokban és a drogériákban egyaránt.

is egy eszméletlen bulit csapott, az új
évre pedig újabb kihívásokat és célokat tűztek ki a srácok.
– Sűrű lesz a nyarunk, ezért igyekszünk rágyúrni az év elejére. Jönnek
még új dalok, és ha minden jól megy,
egy nagylemez is az évben – zárta Fura Csé.

ráadásul nem egy, hanem
két slágervárományos dallal.
2018-ban Julius Son és zenekara stúdióba vonult, hogy ismét leszállíthassa a rajongók

jól megérdemelt adagját: megjelent a jó hangulatú, fütyörészős, felszabadult „I Want More” és a blues-osabb hangzású
„Break My Baby”.

Új dallal hódít
a német sztár dj
A tavalyi VOLT Fesztivál egyik
legnagyobb buliját tartotta
Robin Schulz. A zenész bátran
vágott bele 2020-ba is.
A dj igazi fülbemászó trackkel örvendeztette meg a közönséget, amihez egy robotos, futurisztikus videó is készült. A német
sztár friss, „In Your Eyes” című dalához ezúttal Alidát kérte fel közreműködőnek, ugyanis szeretné, ha a hallgatók megismernék az
énekesnő hangját.
A germán zseninek olyan slágereket köszönhetünk eddig, mint a hazánkban is hatalmas
sikert arató „Speechless”, amit Spotifyon már
195 milliószor lejátszottak, vagy a mindenki
által jól ismert „Sugar”, aminek videóját közel félmilliárd néző látta már a YouTube-on.
Az új szerzeményben megvan minden,
ami egy igazi slágerhez kell, és ahogy Robin
Schulz korábbi dalai, úgy az „In Your Eyes” is
közönségkedvencként a toplisták csúcsán köthet ki hamarosan.
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