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Tóth Gabi karrierje rendü-
letlenül ível felfelé. Ráadásul 
esélyes arra, hogy hazán-

kat képviselje az Eurovíziós 
Dalfesztivál azerbajdzsáni 

döntőjében.

Szakítanak 
az operett
színházzal

Aki Isten
székén 

született

Kalandos élettörténetek és  
az egykor népszerű csárda 11

Minden fedél nélküli kap meleg ételt és ágyat a hajléktalanszállón a rendkívüli hidegben FoTó: NémETh PéTER

Hajléktalanok 
védelmében

3
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„ Január 1-jétől bevezette a magánszemélyek 
kommunális adóját az önkormányzat. Aki lakás, 
üdülő vagy telek tulajdonosa Sopronban, feb-

ruár 15-ig van lehetősége, hogy lerója az új közterhet 
– tájékoztatta a Soproni Témát dr. Dobos József jegyző. 
(Kommunális adó)

„ Különleges hangulatú bálon, a Vas- és 
Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 
szalagavató bálján járt a Soproni Téma. A rövid 

bemutatkozás és a szalagok feltűzése után következett 
a nyitótánc, a szokásos báli zene helyett A Karib-tenger 
kalózai (He is a pirate, medallion calls) című film betét-
dala csendült fel. (VasVilla szalagavató bál) 4
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Volt egyszer egy 
hoki
csapat

9

Krasznai Ferenc, Landl 
Róbert és Puskás Bertalan az 
1950-es években Soproni építők 
néven szerveztek hokicsapatot, 
amellyel 1963–66. között minden 
évben megnyerték a vidéki jégko-
rongbajnokságot. A csapat tagja 
volt Friedrich Árpád is, aki hokis 

múltja ellenére húsz éve nem 
húzott a lábára korcsolyát. 

Célozd  
meg a 
holdat!

6

Télen is irány
 az erdő!

A nemrégiben felújított tornapálya télen sem 
üres, a két és fél kilométer hosszú úton sétáló, 
kocogó emberek mellett a bringások és a nordic 
walkingnak hódolók is ideális terepre találnak.

Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán 
művészházaspár 
egy időre szakít az 
operettszínház-
zal, új impulzusokra 

van szükségük. 
Sopronban feb-
ruárban a 
hollywoodi 
Duettek című 
élőzenekaros 
nagykoncer-

ten láthat-
juk őket.
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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

röVIden
Leszállt  
az utolsó 
malévgép

A malév, magyar nemzeti 
légitársaság bejelentette 
az összes járatának törlé-
sét és a csoportos létszám-
leépítést, így február 3-án 
6 órától 66 évnyi csak-
nem folyamatos műkö-
dés után nem szálltak 
fel malév-repülőgépek. A 
malév igazgatósága a kár 
minimalizálása érdeké-
ben elrendelte a magyar 
nemzeti légitársaság 
üzemszerű működésének 
beszüntetését. A bejelen-
tést követően több légi-
társaság is jelezte, hogy 
a malév leállása miatt a 
reptereken rekedt uta-
sok igénybe vehetik szol-
gáltatásaikat, különböző 
kedvezményekkel, illetve 
szükség esetén nagyobb 
gépeket indítanak. (mti)

Március elején régi ötletből új kezdeményezést 
indít a Sopron és Vidéke Ipartestület: az épít-
kezés előtt állóknak ingyenes építőipari szakta-
nácsadást nyújt, gyakorlati szakemberek, ipa-
rosok segítségével. 

– Az utóbbi időben megnőtt 
a megyei békéltető testület-
hez érkezett panaszok száma, 
melyek az építkezések során 
elvégzett munkát kifogá-
solták – tudtuk meg Károlyi 
Gyulától, a Sopron és Vidéke 
Ipartestület elnökétől. Az ipar-
testület tanácsadással nyújt 
segítséget az építkezés előtt 
állóknak, elméleti és gyakor-
lati információkkal. Másrészt a 
konkrét feladatok elvégzésére 
is ajánlanak védjegyes, lehető-
ség szerint helyi iparosokat, akik 
tisztességes szakmunkát végez-
nek. Az építkezők az ipartestü-
leten keresztül leinformálhatják 

a szakembert, majd a garancia 
érvényesítésében is segítséget 
kapnak. Így a tanácsadás kettős 
célt szolgál: segítséget nyújt az 
építkezőknek, és támogatja a 
helyi iparosok érdekeit is.

A tervek szerint havi egy alka-
lommal – az igények felmérése 
után gyakrabban is – kőműves, 

ács, burkoló-kőfaragó, villany-
szerelő, tetőfedő, épületgépész, 
szigetelő, festő – iparos válaszol 
az érdeklődők által feltett kér-
désekre, problémákra. Ezeken 
kívül jogász is ismerteti az épít-
kezéssel kapcsolatos kötelessé-
geket, jogokat, például arról, 
mikor kell műszaki ellenőrt 
alkalmazni. 

A kérdéseket előzetesen 
el lehet küldeni az info@
soproniipartestulet.hu e-mail 
címre, illetve természetesen 
személyesen is fel lehet tenni 
a szakembernek.

Az iparosok érdekében, a lakosság védelmében 

Ingyenes szaktanácsadás

segítség: az építkezések során az egyik legfontosabb terület a 
szigetelés, hőszigetelés FoTó: moLNÁR ALAjoS

300 ezer az alapítvÁnyra
Az ipartestület tagsága a 100. iparosbál kapcsán 300 ezer forintnyi 
összeget ajánlott fel a Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért 
Alapítvány javára. A kuratórium ebből az összegből fedezi az 
iparosok kitüntetéseit, ajándékokat a nyugdíjasoknak, illetve a 
mikulás-ünnepségen a gyerekeknek, valamint szükség esetén a 
segélyezést is ebből oldják meg.

(mTI)

A Masat–1-et, az első magyar 
műhold modelljét mutat-
ták be a Budapesti Műszaki 
é s  G a z d a s á g t u d o m á n y i 
Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Karának laborjá-
ban. Várhatóan február 13-án 
az Európai Űrügynökség (ESA) 
Vega hordozórakéta juttatja a 
világűrbe a Francia Guyanán 
lévő Kourouból. A 10 centimé-
teres, kocka alakú, 1 kg tömegű 
műhold, a Masat-1 CubeSat tele-
metrikus adatokat, vagyis nagy 
távolságú adattovábbításra és 
vezérlésre vonatkozó informáci-
ókat fog sugározni a rádióama-
tőr sáv műholdak számára dedi-
kált részén. (Fotó: Komka Péter)

tizenhárom évvel a megindítás után – a felszámolási eljárás 1998. november 26-án kezdődött 
– lezárult a globex-holding Befektetési és vagyonkezelő rt. felszámolása, és a bíróság meg-
szüntette a társaságot. a soproni önkormányzat 1997 októberében kötött szerződést a globex 
brókercégével, mely szerint a város 3,3 milliárd forint árfolyamértékű értékpapírokat adott át a 
cégnek, mely évi 20–25 százalékos hozamot garantált. a soprontól átvett portfólióvagyont – mely 
részvényekből és állampapírokból állt – a globex eltulajdonította, és aktuális köztartozásaira, 
ügyfeleivel szemben fennálló kötelezettségeire fordította, az önkormányzatnak az értékpapírok 
aktuális helyzetéről készített kimutatások pedig valótlan tartalmúak voltak. 2007 januárjában 
összesen hatmilliárd értékű sikkasztás vádjával a globex két vezetőjét, vellai györgyit két és 
fél évre, vajda lászlót egy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte első fokon a Fővárosi Bíróság. 
hosszas jogi huzavona után a város vagyonának töredéke térült csak meg. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 
Vállalkozók Országos Szövetségével 2002-ben – 
egyeztetve az illetékes állami szervekkel – elin-
dította a Széchenyi Kártya Folyószámla Hitelt.

A Széchenyi-kártya az eltelt 
közel 10 év alatt népszerű lett 
a vállalkozók körében, nem-
zetközileg is elismert hitele-
zési termékké vált. Jelentős fej-
lődésen ment át a Széchenyi-
kártya az elmúlt időszakban: az 
igényelhető maximális összeg 
25 millió forintra emelkedett, 
tavaly pedig új termékeket 
vezettek be, a Széchenyi Kártya 
Forgóeszköz Hitelt (az igényel-
hető összeg 25 millió forint) és 
a Széchenyi Kártya Beruházási 
Hitelt (igényelhető összeg 50 
millió Ft). 2011. szeptember 1-től 

megjelent az Agrár Széchenyi 
Kártya, idén február 1-től pedig 
a kombinált mikrohitel jelentős 
fejlesztésen esett át. Így az Új 
Széchenyi Tervben elnyerhető, 
vissza nem térítendő támogatás 
10 millió forintra, a hitelrész 20 
millió forintra emelkedett.

A hitelkérelmet és a visz-
sza nem térítendő támoga-
tásra vonatkozó pályázatot 
együtt kell benyújtani a helyi 
kereskedelmi és iparkama-
rához. (A kapcsolódó vissza 
nem térítendő pályázatot a 
„Mikrovállalkozások fejlesztése” 

címmel az alábbi kódszámon 
hirdették meg: GOP-2011.-
2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M.)

Az államilag támogatott 
éven túli beruházási hitel 
célja új, egyenként minimum 
nettó 200.000 forint beszer-
zési értékű tárgyi eszköz vétele, 
vagy információs technoló-
gia fejlesztéséhez kapcsolódó, 
egyenként minimum nettó 
30.000 forint értékű hardver 
beszerzése, vagy információs 
technológia fejlesztéséhez kap-
csolódó szoftverek beszerzése, 
vagy infrastrukturális és ingat-
lan-beruházás és -vásárlás (csak 
akkor, ha az ingatlanhasznosí-
tás során nem lakás/lakhatás/
szálláshely szolgáltatás célú 
fejlesztés valósul meg ). A hitel 
1–20 millió forint közötti összeg 
lehet, a vissza nem térítendő 
támogatás összege 1–10 millió 
forint közötti. Önerőként leg-
alább a pályázati projektérték 
10%-a kell. A hitel futamideje 
16–120 hónap, igénybe vehe-
tik a devizabelföldinek minő-
sülő, Magyarország terültén 
székhellyel rendelkező egyéni 
vállalkozások, egyéni ügyvé-
dek, egyéni cégek és a cégbí-
róságon már bejegyzett társas 
vállalkozások.

Bővebb információ: Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara. 
Keresztény Richárd 99/523-582.

Az első magyar műholdLezárult a Globex felszámolása

Új hitel a kamarában
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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

A GYSeV  

segít  
a hidegben
A GYSEV is segít a hajlékta-
lanoknak: a vasúttársaság a 
nagy hideg miatt teljes háló-
zatán éjszaka is nyitva tartja az 
utasvárókat és a várótermeket. 
A helyiségek többsége fűtött. 
Az intézkedés előreláthatólag 
február 6-ig lesz érvényben, ha 
azonban az időjárási körülmé-
nyek indokolják, a továbbiak-
ban is nyitva maradnak éjsza-
kánként a GYSEV hálózatán a 
várótermek és utasvárók.

Speciális jég- és csúszásmen-
tesítő anyagokkal, hóeltakarító 
eszközökkel és munkaidőn túli 
ügyeleti rendszerrel készül 
az extrém hideg időjárásra a 
GYSEV. A vasúttársaságnál már 
ősszel érvénybe lép a téli for-
galmi utasítás, amely azon belső 
szabályokat tartalmazza, ame-
lyeket a hideg időjárási viszo-
nyok esetén alkalmazni kell. 

A vasúttársaságnál készen-
létben vannak a speciális jég-
mentesítő anyagok. A GYSEV 
elsősorban nem sóalapú vegy-
szereket használ erre a célra. 
Ennek oka a környezetkímélés 
mellett a biztosítóberendezé-
sek zavartalan működtetése, 
ezeket ugyanis zavarhatják a 
sóból víz hatására keletkező 
elektrolitok. A vasúttársaság 
frekventáltabb váltóinak folya-
matos működéséről az elekt-
romos vagy gázos váltófűtés 
gondoskodik. Nagyobb meny-
nyiségű hó esetén hóeltakarító 
kisgépek és szerszámok állnak 
rendelkezésre. Emellett a cég 
ügyeletet vezetett be: szükség 
esetén plusz munkatársakat 
rendelhet be dolgozni, erre a 
vállalati tervben túlóraköltsé-
get különítettek el. A munka-
társaknak folyamatosan bizto-
sítja a védőitalt a cég, ez általá-
ban forró tea. A szakemberek a 
következő napokban kiemelten 
figyelik az időjárás-előrejelzé-
seket. Amennyiben szükséges, 
összehívják a helyi téli forgalmi 
bizottságot, amely dönt a szük-
séges intézkedésekről.

Kuntz Zoltán

A rendkívüli hideg 
miatt továbbra is lét-
számkorlátozás nél-
kül felveszik a fedél 
nélkül maradtakat az 
éjjeli menedékhelyre. 
A Flandorffer Ignác 
Szociális Intézmény 
munkatársai min-
den megtesznek, hogy 
meleg étel, téli ruhá-
zat és takaró nél-
kül egyetlen rászo-
ruló sem maradjon 
Sopronban.

Rigó Péter és Róth András szociá-
lis munkások délután hattól este 
tízig gépkocsival járják a várost 
és környékét, hogy azokat a haj-
léktalan embereket felkeressék, 
akik fűtés nélkül, a szabadban, 
romos épületekben vészelik át a 
fagyos téli napokat. Az elmúlt hét 
elején egy negyven év körüli férfi 
életét mentették meg, aki elha-

gyatottan, egy fűtetlen garázs-
ban élet és halál között lebegett.  
– Alapítványi támogatásokból 
bakancsokat, pokrócokat, meleg 
alsó- és felsőruházatot, kesztyűt, 
sapkát, valamint konzerveket 
viszünk ki számukra. Velünk 
tart dr. Hoffer Dániel doktor úr 

is, akik ellátja a betegeket, gyógy-
szert ír fel nekik – ismertette 
Rigó Péter.

– Átlagban 120–130 rászoruló 
veszi igénybe szolgáltatásain-
kat, de most lehetnek 145-en is. 
A mínusz 10 fok alatti hidegben 
telt ház van a hatvan férőhelyes 

Kossuth Lajos utcai hajlékta-
lan szálláshelyen is. Minden 
fedél nélkül maradottat felve-
szünk, hogy ne fagyjon meg. 
Amennyiben szükséges, orvosi 
ellátásban részesülhetnek ezen 
a helyszínen is. A szálláshelyet 
délután öttől reggel hét óráig 

vehetik igénybe. A köztes idő-
szakban reggel nyolctól délután 
négyig a Magyar utcai nappali 
melegedő fogadja be őket. Itt 
meleg ebédet kaphatnak, meg-
fürödhetnek. TV és internet áll a 
rendelkezésükre. Munkatársaink 
segítenek ügyes-bajos dolgaik 
intézésében, elsősorban mun-
kát keresnek közösen a világháló 
segítségével – mondta Haász 
Sándor, a Flandorffer Ignác 
Szociális Intézmény vezetője.

A Magyar utcai nappali mele-
gedőben naponta hatvanan-het-
venen is megfordulnak ezekben 
a napokban. Tintér Attila ellátott 
éppen a fürdőből jött ki láto-
gatásunkkor. Elmondta, hogy 
még alkotni is tud itt, szívesen 
rajzol. Több kiállítása is volt 
Budapesten, valamint nyáron 
a VOLT-fesztiválon. Társa, Orosz 
Gábor novemberben jelentke-
zett az éjjeli menedékhelyre. 
Bútorasztalosként és sofőrként 
is dolgozott, de az utóbbi évek-
ben csak alkalmi munkákból 
tudott megélni. Nemrégiben 
felvették kocsirendezőnek a 
GYSEV-pályaudvarra. Szeretné 
egyenesbe hozni az életét…

Létszámkorlátozás nélkül mehetnek melegedőre a fedél nélküliek

Hajléktalanok védelmében

A Deák téri Általános Iskolában 
február 11-én 10 órakor szülői 
értekezlet és játszóház, február 
14–15-én 8 és 8.55-kor nyílt nap 
lesz. A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola február 13-án 16.30-kor 
Hívogat az iskola címmel ren-
dezvényt, február 20-án 16.30 
órakor szülői értekezletet és 
játszóházat, február 22-én 8 és 
8.55-kor nyílt napot, 10 órától 
szülői fórumot tart. A Hunyadi 
evangélikus iskola programjai: 
február 8-án és 15-én 16 óra-
kor Hunyadi-forgatag, február 
22-én 16 órától szülői értekez-
let és játszóház, február 28–29-
én 8 órától nyílt nap, február 
29-én 16 órakor „Fel a tornaci-
pővel!” című rendezvény lesz. 
A Lackner Kristóf Általános 
Iskolában február 6-án, 13-án, 

20-án és 27-én 16 órától Ovisuli 
foglalkozásokkal, március 5-én 
16 órakor játszóházzal várják 
az ovisokat. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola és AMI-ban feb-
ruár 8-án, 15-én, 22-én és 29-én 
16 órakor beiskolázási foglal-
kozás, február 16-án 8–11 óra 
között nyílt nap, február 16-án 
17 órakor szülői értekezlet lesz. 
A Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola február 13-án 17 
órakor szülői értekezletet, feb-
ruár 14–15-én 8–11 óra között 
nyílt napot, március 2-án 16 órá-
ról pedig „Fenyő suli-buli”-t tart. 
A Szent Orsolya-iskola február 
8-án 16 órától farsangi játszó-
házzal, február 15-én, 22-én és 
29-én 16 órától iskolanyitogató 
foglalkozásokkal várja a leendő 
elsősöket. 

Leendő elsősöknek

Átmeneti segítség: a melegedőben minden nap ebédet is kapnak a rászorultak FoTó: NémETh PéTER

melegedőhelyeket 

nyitottak
a rendkívüli időjárásra való tekintettel 
dr. Fodor tamás polgármester vezetésé-
vel ülésezett a helyi védelmi bizottság. 
Molnár sándor tűzoltó alezredes, a soproni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
elmondta, sopron területén öt intézmény 
használható melegedőnek a fagyos idő-
ben: a gysev-váróterem (Állomás utca, 
0630/9943-219), a volán-váróterem (lackner 
Kristóf utca, 0620/4543-748), a kórház 
főépülete, az alagsorban jobbra (győri út, 
0630/5369-651), a Flandorffer Ignác szociális 
Intézet és Mikrotérségi gondozási Központ 
(Kossuth lajos utca 10., 0620/5102-666) 
és a hunyadi János evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola (hunyadi utca 8–10., 99/511-
060, 0620/824-6339). (PLuZSIK)

Molnár sándor  
tűzoltó alezredes
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Soproni fiatalok

röVIden

Filmajánló 
Fogadom (the vow)  
– magyarországi bemu-
tató: február 9.
Gyönyörű, bár kissé szo-
morú romantikus filmet 
hoztam nektek a héten, 
Paige (Rachel mcAdams) 
és Leo (Channing Tatum) 
főszereplésével. Paige 
és Leo nagyon szeretik 
egymást, semmi sem 
állhat kettőjük közé. 
Egészen addig, amíg 
autóbalesetet nem szen-
vednek. Az ifjú feleség 
kómába esik, és elveszíti 

az emlékezetét. Leonak 
újra meg kell hódítania 
kedvesét. Azonban fel-
tűnik a színen Paige régi 
udvarlója, jeremy (Scott 
Speedman) is. Vajon Leo 
vissza tudja hódítani a 
feleségét? Vajon le tud-
ják küzdeni az akadá-
lyokat? Igazi Bálint-napi 
szerelmes film; én ott 
leszek – és Te?

Zeneimádók 
figyelmébe

Mr. h.: I Feel It’s you
A dalt az elmúlt év 
végén hallhattuk elő-
ször, Valentin-nap köze-
ledtével azonban ismét 
aktuálissá vált a mr. h. 
Productions dala. A nóta 
romantikus, mégis fiata-
los, lendületes és magával 
ragadó. „You’re the one 
/ I’ll walk a 100 miles / If 
You’re okay …” (Te vagy az 
egyetlen, akiért 100 mér-
földet is megtennék, hogy 
tudjam, jól vagy…) Ennél 
szebb vallomást?

A hét mottója:

„szeretni semmi.  
ha szeretnek, az már 
valami. ha szeretsz 

és szeretnek,  
az a minden.” 

(T. Tolis)

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

Fenyő tér: német vers és 
prózamondóverseny
A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában rendez-
ték meg a hagyományokhoz híven a megyei német vers- és 
prózamondóversenyt. Furcsa, mégis jó érzés volt visszamenni 
a régi iskolámba. Végigmenni azokon a folyosókon, melye-
ken diákként annyiszor szaladgáltunk. Öröm volt látni a több 
mint száz lurkót, ahogyan készülnek, izgulnak. Voltak, akik 
verset, mások prózát mondtak – szépirodalmi nyelven vagy 
tájszólásban. Sopronból három iskola (Fenyő tér, hunyadi 
jános Evangélikus óvoda és Általános Iskola, Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium) képviseltette magát, de érkeztek ver-
senyzők Sopron környékéről, sőt, Rajkáról, mosonmagyaróvárról, 
Győrből is.

A soproni iskolák eredményei: 1–2. évfolyamban Fonnyadt Diána 
a harmadik helyen végzett, Győri Eszter és márkus Boróka külön-
díjat kaptak. mindhárman a Fenyő téri iskola tanulói. A 3–4. 
évfolyamosok között Forgács Eszter (Fenyő tér), joób Kamilla 
Klára (hunyadi), Buzonics Dominik és harrer Laura (Fenyő tér) 
voltak a legügyesebbek. Az 5–6. osztályosoknál szintén a Fenyő 
tériek vitték el a pálmát: horváth johanna első helyezést ért el, 
horváth hédi és Soós Linda megosztott második helyet kap-
tak. A 7–8. osztályosok versenyében Nagy Trisztán (Berzsenyi) 
első helyezett lett, Szűcs Adrienn (Fenyő tér) pedig harmadik 
helyezést ért el. A tájszólás kategóriában az alsó tagozatosok 
között első lett Pfandler Cintia (Fenyő tér).
Az első megmérettetésen sikeresen továbbjutott szavalók már-
cius 23-án mosonmagyaróváron, a regionális fordulóban ismé-
telten a zsűri elé állnak majd. 

Csíkszereda-sopron Magyar Médiaexpressz

A soproni Fáy andrás közgazdasági, Üzleti és postai szak-
középiskola és a csíkszeredai kájoni János közgazdasági 
szakközépiskola a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2 320 000 fo-
rintos pályázati támogatásával „Csíkszereda-Sopron Magyar Média-
expressz” címmel egy közös projekt megvalósításába kezdett. Mindkét 
iskolában nagy hagyománya van a diákújságírásnak, ezért a projekt cél-
ja egy közös székely-magyar diáklap kiadása, és a szakmai képzéshez 
kapcsolódóan egy elképzelt magyar-román lapkiadó vállalat megala-
pítása. A projekt végeztével a diákújság digitális formában is letölthető 
lesz a Fáy-iskola honlapjáról (www.fay.sopron.hu).

A „Határtalanul!” Program keretében 10 soproni diák és 2 tanár 8 
napot töltött el 2011 novemberében Csíkszeredában (Erdély, Románia), 
2012 februárjában pedig 10 székely diák és 2 tanár érkezik Sopronba 
szintén 8 napos viszontlátogatásra. 

A projekt célja a szakmai és médiaismeretek elmélyítésén túl Székely-
föld és az erdélyi magyarság megismerése, a nemzeti összetartozás erő-
sítése, közösségépítés és egy iskolai partnerkapcsolat megalapozása.

pályázati szám:
Bga-11-Ha-02-002

madarász réka

Egyre kevesebb fiatal 
pár szánja rá magát, 
hogy hagyományos 
esküvőt tartson. Ha 
azonban a döntés 
megszületett, szeret-
nénk, hogy életük leg-
szebb napján minden 
a lehető legtökélete-
sebb legyen.

– Minden lány álma, hogy a 
menyasszonyi ruhája kiemelje 
nőiességét, és lenyűgözzön min-
denkit – mondja Némethné 
Lakatos Márti, akinek egysze-
mélyes szalonjában egyedi terve-
zésű kollekciókat lehet vásárolni 
és bérelni. – Lényegesnek tartom, 
hogy a ruha igazodjon a meny-
asszony személyiségéhez, ezért 
két  egyforma 
modellt sosem 
készítek. Segítek 
a ruha kiválasztá-
sában, és minden 
munkafolyama-
tot saját kezűleg 
végzek, a terve-
zéstől a varráson át az átadásig. 
A klasszikus, elegáns vonalveze-
tés híve vagyok.

– Az utóbbi idők sminkdi-
vatja a letisztultság irányában 
halad: a natúr, természetes 

hatás elérése a 
cél, amit kivéte-
les alkalmakra 
s e l y e m p o r -
ral, csillámmal, 
strasszal lehet 
k ü l ö n l e g e s s é 
tenni. Az eskü-

vői sminket nem annyira a 
trend, mint inkább a meny-
asszony egyénisége határozza 

meg. Összhangban kell lennie a 
ruhával, a frizurával, a virággal, 
az asztaldíszítés és a vőlegény 
ruhájának színeivel. De ami a 
legfontosabb: a menyasszony 
kényelmesen és magabiztosan 
tudja viselni, ezért is ajánlom 
a próbasminket – tanácsolja 
Gősiné Raffel Ildikó okleveles 
sminkes.

Sopron egyik legnagyobb 
dekorációs cégének munka-
társa arról számolt be, hogy míg 
két–három éve a léggömbök 

mentek, ma már inkább a 
különféle textíliák, fényfüggö-
nyök, fényfüzérek hódítanak. A 
színvilágban – a sokáig uralkodó 
– lila őrületet a fehér, a krém, az 
arany és a világoszöld váltotta 
fel. Meglepően nagy az igény a 
fényképes meghívókra. 

Hasonló tapasztalatai vannak 
Pappné Zsuzsának, aki egy cuk-
rászdában eladó.

– Nagyon kelendőek a fényké-
pes torták, melyeken az ifjú pár 
fotói szerepelnek akár egészen 

a gyerekkoruktól. Ugyancsak 
népszerűek a csokigolyós, az 
eltolt állványos és a lila deko-
rációval ellátott esküvői torták 
és a különféle minitortácskák, 
muffinok.

A lehetőségek – igényektől és 
nem utolsósorban anyagiaktól 
függően – szinte korlátlanok. Az 
a fontos azonban, hogy a sok 
apró részletben pont a lényeg ne 
vesszen el, és az ifjú pár érezze 
valóban jól magát ezen a külön-
leges napon.

A lehetőségek korlátlanok, a megvalósulásnak a pénztárca szab határt

Színes esküvői trendek

A farsangi szezon különle-
ges hangulatú bálja a szalag-
avató, a Soproni Téma a Vas- és 
Villamosipari Szakképző Iskola 
és Gimnázium szalagavató bál-
ján járt. A műsor elején a vég-
zős osztályok rövid műsorral 
bemutatkoztak, majd elérke-
zett a nagy pillanat: a szalagok 
feltűzése.

A vasvillás diákok, Balics 
Martin, Hirschler Richárd, 
Gajdos Péter elmesélték, hogy 
az osztályok az utolsó néhány 
napban szinte minden dél-
utánt az iskolában töltöttek, és 
a műsorukat próbálták. 

De mi is rejlik e mögött a 
készülődés mögött? Hegyi 
Ferenc igazgató úr szavaival 
élve: „A szalagavató bál remek 
alkalom arra, hogy megálljunk, 
ünnepeljünk. De azután meg-
újult erővel ismételten mun-
kába kell állnunk, hiszen most 
következik a legnagyobb kihí-
vás: az érettségi”. 

A nyitótánc igazi meglepetést 
okozott. A szokásos báli zenére 
számítottam, ehelyett A Karib-
tenger kalózai (He is a pirate, 
medallion calls) című film 
betétdala csendült fel. Szokatlan 
volt, de szerintem éppen ezért 
remek választás. 

Az este tánccal, mulatozás-
sal, beszélgetéssel folytató-
dott. Kicsit elfelejtjük ilyenkor, 
hogy a tanárunk áll előttünk, 
hiszen összeköt minket a sza-
lag, amit mindketten viselünk. 
Kicsit már felnőttnek érezzük 
magunkat. 

VasVilla szalagavató bál

Február 14-én ünne-
peljük a Bálint-napot. 
Kezdetben az angol-
szász országokban 
tartották számon 
Valentin ünnepét, 
nálunk az utóbbi évek-
ben vált népszerűvé. 

Bálint püspököt keresztény hite 
miatt II. Claudius császár ide-
jén végezték ki. A legenda sze-
rint a hite erejével meggyógyí-
totta börtönőrének vak lányát. 
Mielőtt kivégezték, búcsúüze-
netet küldött a lánynak, melyet 
így írt alá: „A Te Bálintod”. Innen 
ered a szerelmes üzenetek 
hagyománya. Szent Bálint püs-
pök a jegyesek és fiatal házasok 

védőszentjévé vált. Akkoriban a 
katonák nem megházasodhat-
tak. Bálint megszánta és keresz-
tény szokások szerint meges-
kette őket. Az ókori Rómában 
a tavasz kezdetét és a megtisz-
tulást jelképezte ez a nap. A 
papok megostorozták a fiatal 
nőket, hogy megtisztuljanak és 
termékenyek legyenek. 

A férfiak ezen a napon virá-
got ajándékoznak a hölgyeknek. 
Japánban ez fordítva működik: 
ott a hölgyek visznek csokoládét 
a férfiaknak, akik egy hónappal 
később a „fehér napon” (White 
Day) viszonozhatják a kedves-
séget. Finnországban a barátok 
ünnepe, akik megajándékoz-
zák egymást apróbb ajándék-
kal, vagy képeslapot küldenek 
egymásnak.

„A Te Bálintod…”

Felnőtté avatás: a különleges hangulatú bálon bemutatkoztak a 
végzős osztályok FoTó: GRoBITS ZSuZSANNA

„lényeges, hogy 
a ruha igazodjon 
a menyasszony 
személyiségéhez.” 

némethné lakatos Márti

a nagy napra
némethné lakatos Márti által készített egyedi tervezésű esküvői ruha FoTó: SZITA mÁRToN
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Városi hírek

mi tetszik 
– és mi nem?
solymosi emese
eladó

sopron földrajzi fekvése optimá-
lis. Közel a természet, a hegyek, a 

tavak, a sík területek. És közel van Bécs, 
de leginkább a schwechati repülőtér, 
ami azért fontos a családunkban, mert 
munkaügyben, de nyaralások alkalmá-
val is sokat utazunk repülőgéppel.

Mivel sokat kirándulunk, jól ismer-
jük az erdei turistaútvonalakat. 

sajnos, a túraútvonalak jelzései már megkoptak, ideje lenne 
átfesteni azokat. Bosszant, hogy a kutyatartók nem tőrödnek 
vele, hová piszkítanak kedvenceik.

sztupa Márk
sütőipariszakmunkás-tanuló
Örülök annak, hogy szakmát tudok 
tanulni a soproni kenyérgyárban. 
tanulmányaimban is minden segítsé-
get megkapok. Kicsit már a pékszakma 
szemszögéből nézve tetszik, hogy a 
városban egyre több kisbolt nyílik 
kenyérféléket, péksüteményeket áru-
sítva. Igazán bő a választékuk ezeknek 
az üzleteknek.

ami bosszant, hogy a Jereván-lakótelepen, ahol lakom, 
egy ideig akadozott a közvilágítás. Édesanyámat is megtá-
madták a nyílt utcán, hogy elvegyék a táskáját. szerencsére 
nem sikerült nekik.









Horváth Ferenc

Először azt hittem, hogy rosz-
szul látok, automatikusan 
tapostam a fékre. Szemeim 
már annyira megszokták a 
torzók látványát, hogy most 
üdítőnek tűnt a betonoszlopok hiánya. Döbbent örömmel 
állapítottam meg: lebontották! Lebontották egy évtized után. 
Szép csendben, nagyobb hírverés nélkül. Pedig úgy tűnt, 
időtlen időkig ott meredeznek majd a józsef Attila utcában. 
most mégis kiemelték a soha el nem készült stadion lelátó-

elemeit. Nem véletlen, hogy 
az elmúlt években írások 
sora jelent meg az egykori 
matáv-pálya lelátómaradvá-
nyairól, hiszen nem valami 
eldugott helyen, hanem a 
Lövérek aljában szennyezte 

(ha nem is szó szerint) a környezetet, bántotta az arra járók 
szemét. Arról nem beszélve, hogy balesetveszélyes is volt. 
Napjainkban már sem az egykori távközlési cég, se a nevével 
fémjelzett klub nem létezik, csak szellemük kísértett sokáig, 
betonba öntve. Nos, vége ennek a (rém)történetnek. mégsem 
lesz Stonehenge Sopronban. A terület tulajdonosa ráadásul új 
kerítést is építtetett, így is a rendezettség állapotát sugallva. 
S valóban, így már megnyugtatóbb a látvány. Aztán majd az 
idő eldönti, hogy miképp hasznosítják a valamikori focipályát. 
Az eredeti elképzelés az volt, hogy lakóházakat építenek, de a 
válság közbeszólt. Egyszer azonban vége lesz a recessziónak, 
s lehet, néhány év múlva egy szép, környezetbe illő (lakó)
parknak örülhetnek majd az ott élők és a soproniak, és sen-
kinek sem jut majd eszébe, hogy milyen állapotok uralkodtak 
ott hosszú évekig. Egy szégyenfoltot tehát töröltek a város 
térképéről, hiszem, hogy mindannyiunk megelégedésére.

Lebontották!

„vége ennek a (rém)
történetnek. Mégsem 
lesz stonehenge 
sopronban.”

Mikor forduljunk sürgősséggel 
gyermekgyógyászati ellátáshoz, ügyelethez? 

1. Milyen esetekben forduljanak mentőhöz illetve orvosi ügyelethez? 
A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid idő alatt változhat, súlyosbodhat, ezért ha 
gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket tapasztalja, kérjen mielőbb segítséget! 
2. A mentőket riassza, és kezdje meg az elsősegélynyújtást!         Mentők: 104. 
• Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható. 
•  Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató 

köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség kínzó 
légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom. 

•  Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés, észlelhető csonttörés, magasból 
leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, 
kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat 
súlyos harapása, kígyó marása. 

•  Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral 
járó izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, szokatlan heves nyugtalanság, merev 
tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős látás, 
öngyilkossági kísérlet. 

3. Ügyelethez forduljon elsősorban! 
•  Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél, szabályos 

lázcsillapítás ellenére sem enyhülő magas láz, láz súlyos, elesett állapottal. 
•  Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csillapodó köhögés, nehezített ugató köhögés, 

sípoló nehézlégzés, légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás 
ellenére is fennálló kínzó fülfájás. 

•  Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó has puffadás, szelek 
elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszáradásra utal ha több órája száraz a 
pelenka), csecsemőnél véres széklet, erős alhasi fájdalom, erős nőgyógyászati vérzés, a 
here fájdalmas duzzanata esetén. 

•  Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés több mint 12 órás hiánya, gyakori fájdalmas 
vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal. 

•  Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó nehezített 
belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre 
kiterjedő csalánkiütés. 

•  Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzések, sárgaság, 
kiterjedt bőrkiütések lázzal. 
•  Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják, 
elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak. 

4. Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek: 
•  enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy láza csillapítható, 
• kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni, 
• hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó állapot mellett, 
• receptírás: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott, 
• igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz. 

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Házi 
Gyermekorvosok Országos Egyesületének ajánlása

Közeleg a február 15-i bevallási határidő 

Kommunális adó

Kortársak 
között  
Bodor 
Ádámmal
A „Sopron olvas. Kortársak 
között” sorozat újabb állo-
másaként Bodor Ádám íróval 
Verhovina madarai című új 
regényéről beszélget Darabos 
Enikő kritikus február 15-én, 
szerdán 18 órakor a Cédrus Art 
Klubban.

TITszabadegyetemek 
A Soproni Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat szabad-
egyetemeinek sorában feb-
ruár 21-én a Barabits Elemér 
Kertészeti Szabadegyetem prog-
ramjában Németh György fase-
bész Gyümölcsfáink szakszerű 

kezeléséről, metszéséről beszél 
hallgatóinak. A februári elő-
adások sorában az utolsó 
28-án lesz, a Breuer György 
Madártani és Természetvédelmi 
Szabadegyetem várja az érdeklő-
dőket. Molnár Balázs vadgazda, 

mérnök, zoológus és Mogyorósi 
Sándor természetvédelmi mér-
nök indiai úti élményeikről szá-
molnak be. Az előadások ked-
den este hat órakor kezdődnek 
a Soproni TIT székházában, a 
Széchenyi tér 2. szám alatt.

thomas steinert, Kismarton (eisenstadt) polgármesterét fogadta a városházán dr. Fodor 
tamás polgármester. a két város között hagyományosan jó a kapcsolat, idén lesz tíz éve, hogy 
aláírták a testvérvárosi szerződést. thomas steinert két hónappal ezelőtt, andrea Fraunschiel 
lemondását követően iktatták be Kismarton polgármesteri székébe. (FoTó: PLuZSIK TAmÁS)

Horváth Ferenc

Magánszemélyeknek 
február 15-ig van lehe-
tőségük, hogy eleget 
tegyenek kommuná-
lis adóbevallási köte-
lezettségüknek – tájé-
koztatta a Soproni 
Témát dr. Dobos 
József jegyző. 

– Január 1-jétől vezette be a 
magánszemélyek kommuná-
lis adóját az önkormányzat az 
56/2011.(XII.29.) számú rende-
letében – mondotta dr. Dobos 
József. – Az új adóval kapcsola-
tos legfontosabb szabályokat 
a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény és a fentebb emlí-
tett önkormányzati rendelet 
határozza meg. Eszerint kom-
munális adókötelezettség ter-
heli azt a magánszemélyt, aki 
az önkormányzat illetékességi 
területén lakás, üdülő vagy 
telek tulajdonosa, az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett 
vagyoni értékű jog jogosultja, 

vagy nem magánszemély tulaj-
donában álló lakás bérleti jogá-
val rendelkezik. Az adóbevallás 
benyújtására azok is kötelezet-
tek, akik az önkormányzati ren-
delet alapján mentesek az adó 
megfizetése alól.

– Felhívom azonban az olvasók 

figyelmét, hogy a magánsze-
mélyek kommunális adójáról a 
bevallást azoknak is be kell nyúj-
tani, akik 2011. december 31-ig 
építményadót fizettek lakásuk, 
családi házuk után, tekintettel 
arra, hogy új adónem beveze-
téséről és új adójogi jogviszony 

létrejöttéről van szó – folytatta 
a jegyző. – Az új adónem beve-
zetéséről és az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókról valamennyi sop-
roni háztartást január elején – a 
Magyar Posta Zrt. segítségével 
– tájékoztató levélben értesítet-
tük, amelyhez a bevallási nyom-
tatványt is csatoltuk.

Arra a kérdésre, hogy mi 
a teendő abban az esetben, 
ha valaki a tájékoztató leve-
let nem kapta meg, dr. Dobos 
József kifejtette, az adóbevallási 
kötelezettségnek ebben az eset-
ben is eleget kell tenni. A beval-
lási nyomtatvány és a kitöltési 
útmutató a polgármesteri hiva-
tal aulájában, illetve ügyfélfo-
gadási időben az önkormány-
zati adócsoport munkatársaitól 
személyesen átvehető, illetve 
letölthető a város honlapjáról 
(www.sopron.hu – e-ügyintézés, 
magánszemélyek kommunális 
adója nyomtatvány). 

Akik a kommunális adóbe-
vallási kötelezettségnek feb-
ruár 15-ig nem tesznek eleget, 
és késedelmüket nem mentik 
ki, azokkal szemben mulasztási 
bírságot szabnak ki. 

Polgármesteri találkozó

KÖtelezettsÉg
Dr. Dobos József jegyző tájékoztatott az új adónemmel 
kapcsolatos tudnivalókról FoTó: PLuZSIK TAmÁS
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Zöld Sopron

11.00–12.00   Itt a farsang! – a Kolompos 
Zenekar koncertje

15.00–18.00   Farsangi játszódélután:
Kézművességek, Bakugrás-Napugrás 
(Hajdú Ildikó műhelye) Maskarák 
mesterfokon a Zöldlomb családdal, 
Télkergető játékok a KerekErdőben
Hempergő, Balázsolás, 
játékok Jégtörő Mátyással

15.00–15.30  és 15.45–16.15 Bóbita foglalkozás 
16.30–17.30  Maszat-hegy

AKI JELMEZBE ÖLTÖZIK, JUTALMAT KAP! JELMEZBEMUTATÓ16.00 ÓRAKOR

JEGYÁRAK: A KOLOMPOS-KONCERTRE 800 FT/FŐ; 
A JÁTSZÓDÉLUTÁNRA 500 FT/FŐ, CSALÁDI BELÉPŐ 4 FŐVEL 1000 FT,
6 FŐVEL 1.200 FT (3 ÉV ALATTI GYEREKEKNEK INGYENES).
A KOLOMPOS-KONCERTRE MEGVÁLTOTT JEGYEK ÉRVÉNYESEK 
A JÁTSZÓDÉLUTÁN PROGRAMJAIRA IS!

Farsang
farka

családi nap sok meglepetéssel

15.00–18.00   Farsangi játszódélután:

15.00–15.30  és 15.45–16.15 Bóbita foglalkozás 
16.30–17.30  Maszat-hegy

AKI JELMEZBE ÖLTÖZIK, JUTALMAT KAP! 

JEGYÁRAK: A KOLOMPOS-KONCERTRE 800 FT/FŐ; JEGYÁRAK: A KOLOMPOS-KONCERTRE 800 FT/FŐ; 

15.00–18.00   Farsangi játszódélután:

15.00–15.30  és 15.45–16.15 Bóbita foglalkozás 
16.30–17.30  Maszat-hegy

AKI JELMEZBE ÖLTÖZIK, JUTALMAT KAP! 

JEGYÁRAK: A KOLOMPOS-KONCERTRE 800 FT/FŐ; 

február 19.
2012.

vasárnap
Liszt Központ

Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

WWW.PROKULTURA.HU

Megnyitó: február 10. péntek 17.00
A kiállítást megnyitja: 
Csigó Gergely fotóművész, 
közreműködik az Izisz 
mozgásstúdió

A kiállítás ideje alatt péntekenként 
(17-én és 24-én) 16.30–18.30 
óráig az alkotó személyes 
élménybeszámolót tart 
az útról, melyre szeretettel 
várja az érdeklődőket!

február 
10–26.

Tóth Péter 
fotóriporter 

kiállítása

marokkóban

na
gy
ka
la
nd

om

Liszt 
Központ

Vasárnapi szieszta
Költse el vasárnapi ebédjét a Hotel Sziesztában, 
és ingyenesen élvezheti Wellness Centrumunk 
szolgáltatásait (� nn-szauna, pezsgőfürdő, 
gőzfürdő, élménymedence, � tneszterem).
A büféebéd ára: 3.200 Ft/fő, 
12 éves korig 40% kedvezmény.

Kedvezményes wellness
  soproniaknak

Lépjen ki a megszokott hétköznapokból, 
frissüljön fel és wellnessezzen nálunk!
Februárban hétfőtől csütörtökig 
1.800,-Ft/fő helyett 1.000,-Ft/fő áron 
lazíthat Wellness Centrumunkban.

City Partner Hotel Szieszta

9400 Sopron Lővér krt. 37.
Telefon: 99 314 260
E-mail: reserve@hotelszieszta.hu 
www.hotelszieszta.hu 

Toxikológia informá-
ciók, ártalmatlanítási 
előírások, környezeti 
terhelés, újrahasznosí-
tás. A Handler Nándor 
Szakképzőiskola diák-
jai értik, hogy mit 
jelent a környezetba-
rát szemlélet.

A jövő építőipari szakmunkásait 
képzik a Handler-iskolában. Az 
építő- és faiparos szakma ren-
geteg lehetőséget ad arra, hogy 
az oktatók bemutathassák, mi a 
különbség az egészséges és az 
ártalmas alapanyagok, a felelős 

és a nemtörődöm megoldások 
között. Kuntár Csaba, az építő-
ipari képzést irányító oktató 
komolyan veszi a rábízott diá-
kok képességeinek fejlesztése 
mellett a környezeti szempon-
tok bemutatását is. Példaként 
emelhetjük ki a festő-, díszítő-, 
mázoló- és tapétázóképzést. A 
szakma gyakorlói folyamatosan 
egészségre és környezetre veszé-
lyes anyagokkal dolgoznak. Igaz, 
hogy a tanműhelyben nem hasz-
nálnak oldószeres anyagokat, de 
a külső munkákon elkerülhetet-
len az egészségre ártalmas fes-
tékek használata. Részletekbe 
menően felkészítik a tanulókat 
arra, hogy az iskola elvégzése 

után az előírásoknak megfele-
lően használják, szükség esetén 
ártalmatlanítsák az anyagokat 
és a csomagolásokat, ezzel csök-
kentve a környezeti terhelést.

Az iskolában a szakmai képzé-
seken túl is ügyelnek a környe-
zet megóvására. A környezetvé-
delem és hulladékkezelés osz-
tályfőnöki órán is megjelenik, a 
szakképző évfolyamokon külön 
tantárgy, vizsga is van belőle. 
Az iskola 900 diákja a tanter-
mekben és a tanműhelyekben is 
szelektíven gyűjti a hulladékot, 
amivel jelentősen csökkenteni 
tudják a kommunális hulladék 
mennyiségét. 

A szakma elsajátításához 
szükséges gyakorlás során ter-
mészetesen az anyagok jelentős 
részét többször is újrahasznál-
ják. A külsős munkák környe-
zetre ártalmas anyagait és a cso-
magolásokat, festékes dobozo-
kat, festékes rongyokat külön 
veszélyeshulladék-tárolóban 
gyűjtik, és évente elszállíttat-
ják ártalmatlanításra. 

Kuntár Csaba szeretné elérni, 
hogy tanulók önként tegyenek 
környezetük megóvása érde-
kében és érezzék ennek jelen-
tőségét. A diákok többsége jó 
partner, ha az élhető világról 
van szó.

Ha egy intézmény csatlakozik az ökoiskolákhoz, 
sok és szerteágazó működési területről kell iga-
zolnia, hogy komolyan veszi a mondást, misze-
rint: „a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön”. 

A NYME Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium 
2005-ben csatlakozott az 
ökoiskola mozgalomhoz. Erős 
alapokat biztosított a hagyo-
mányos erdésztechnikus-kép-
zés, hiszen ennek gerincét az 
erdőművelés és nem a -hasz-
nálat jelentette. Hoczek László, 
az iskola igazgatóhelyettese 
évtizedek óta követi az egyre 
tudatosabb és kiterjedtebb 
ökoszemlélet meghonosodá-
sát. Kiemelkedő eredménynek 
tekintik, hogy a környezettu-
datosság nem csak a nevezetes 
eseményekhez kötötten való-
sul meg. Megmutatkozik ez a 
szabadidős tevékenységekben 
is, ez hívta életre a kerékpáros 
túraklubot is. Az irodai gya-
korlat is megváltozott a Roth-
szakközépiskolában, a papír 
felhasználását eredményesen 
tudták csökkenteni az admi-
nisztráció elektronikus felületre 
terelésével, az e-napló beveze-
tésével. A Soproni-hegység 

turistaútjainak rendszeres tisz-
tántartásával az egész város 
tapasztalhatja a rothosok keze 
nyomát.

Hoczek László a legnehezebb 
feladatnak nem is a természeti, 
hanem az épített környezet 
élhetőbbé tételét látja. Kevés a 
zöldfelület az iskola belvárosi 
épületeiben. Szinte reményte-
len az autóbusz-pályaudvar, a 
vásárcsarnok és a belváros kő-
betonrengetegének ellensúlyo-
zása a szűkös anyagi források 
mellett. 

A diákok többsége jó partner, ha az élhető világról van szó

A Föld védelmében

A soproniak szeretik 
az erdeiket. Az egy-
előre hó nélküli télen 
többféle céllal keresik 
fel az erdei tornapálya 
ösvényeit is fiatalok és 
idősek egyaránt.
A nemrégiben felújított torna-
pálya télen sem üres, bár nem 
a szabadban végezhető gya-
korlatozás a vonzó ilyenkor. 
A két és fél kilométer hosz-
szú úton sétáló, kocogó embe-
rek mellett a bringások és a 
síbotszerű, gumitalpú pálcák-
kal feszes tempót diktáló, a 

nordic walkingnak hódolók is 
ideális terepre találnak. A vas-
kos télikabátok és a jeges tor-
naeszközök még jó ideig nem 
teszik lehetővé a 20 állomás 
maradéktalan kihasználást, de 
így érdemes kikapcsolódni a 
szépen tisztán tartott, lankás 
pályán. A táblákon olvasható 
utasítások viszont változatos, 
érdekes haladást ígérnek: lép-
kedve, szökkenve, kocogva.

Sajnos a teljes felújítás után 
már ismét elhelyezték kézjegyü-
ket a vandálok. Nehéz megér-
teni, hogy a békés, nyugodt kör-
nyezetben is eszébe jut valaki-
nek a rongálás…

Irány az erdő!

helyesen
a kapuban várja a 
kukásokat a díszét 
vesztett fenyő 
FoTó: éDER ANDREA

Az STKH Kft. mun-
katársai januárban 
öt alkalommal gyűj-
tötték a kiszolgált 
karácsonyfákat. 

A telefonon bejelentett helyszí-
neket keddenként járta végig a 
gyűjtőjárat, hogy a kettőszázöt-
ven köbméternyi fát elszállítsa.

Sajnos sok társasházban az 
udvaron gyűjtötték a fákat, 
nem a megbeszélt helyen, a 
ház előtt. Ez gondot jelentett 

az elszállításban, hiszen a cég 
munkatársainak nincs jogosult-
ságuk magánterületre lépni. 
Mások zsákban helyezték ki a 
fát, így nehezítve meg a további 
kezelést. Végül is a cég telephe-
lyén fadarálékból komposzt 
készül, amit a hulladéklerakó 
takarására használnak.

Természetesen a díszét vesz-
tett karácsonyfa nem marad-
hat az utcákon, ezért ha még a 
kukások útjába kerül egy-egy fa, 
azt a többi hulladékkal együtt 
elszállítják.

szeleKtíven gyűJtIK
Kuntár Csaba és az ártalmatlanításra összegyűjtött 
hulladék FoTó: éDER ANDREA

rÉgI-úJ
többször használt téglák – az újrahasznosítás 
jegyében FoTó: éDER ANDREA

Belvárosi 
ökoiskola

hoczek lászló

egy mozdulat
a kisebb alapterületű laká-
sokban gyakori, hogy a für-
dőben helyezik el a vécét 
is. angol tudósok vizsgál-
ták, érdemes-e egy mozdu-
lattal megtoldanunk a gya-
korlatot. a vécé lehúzását 
követően rengeteg bak-
térium kerül a levegőbe, 
melyek a használat után 
órákkal is veszélyeztetik 
a tisztaságot. a pontos 
mérésekre alapozott meg-
figyelések szerint a pará-
nyi ellenségek mindenre 
rátelepednek, amivel mi 
tisztálkodunk. szivacsra, 
fogkefére, törülközőre. a 
védekezés egy mozdulat: 
lehúzás előtt csukjuk le a 
vécét.

Karácsonyfáktól 
megtisztított utcák
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Kultúra, művészetek

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán új kihívásokat keres

egy időre szakítanak  
az operettszínházzal

A magyar rádió énekkarát a 
soproni Kocsis-Holper Zoltán 
vezényelte január végén a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Dísztermében. 

A kórusirodalom külön-
leges a cappella gyöngysze-
meit bemutató koncertre a 
Fiatal Karvezetők Nemzetközi 
Versenyén elért eredménye alap-
ján kérték fel a Horváth József 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (zeneiskola) tanárát, 
aki Vaughan Williams: Három 
Shakespeare-dalát és Arvo Pärt: 
Nunc dimittis c. kórusművét 
szólaltatta meg a világszerte 

koncertező, nagy múltú együt-
tes élén. Kocsis-Holper Zoltán 
Sopronban legközelebb feb-
ruár 14-én lép fel a Liszt Ferenc 
Konferencia- és Kulturális 
Központban, ahol a soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar Muzsika+Szó elneve-
zésű koncertjén Corelli, Weber 
és Chopin versenyműveit 
adják elő. Szólistaként Weber 
Klarinétversenyében Wagner 
Csaba működik közre, Chopin 
népszerű zongoraversenyét 
pedig Szekendy Tamás zongo-
raművész szólójával hallgathat-
juk meg.

madarász réka

Ha kiválasztottuk 
az egyéniségünk-
höz és alkati adottsá-
gainkhoz illő ruhát, 
az arcunk legszebb 
vonásait kiemelő 
sminket, akkor már 
csak egy alkalmi fri-
zura hiányzik ahhoz, 
hogy a bál koroná-
zatlan királynőjeként 
tündökölhessünk.

– Az idei év szlogenje: hullám, 
hullám, hullám – osztja meg 
velünk tapasztalatait Láng 
Péter mesterfodrász. – A klasz-
szikus helyett a lapos vasakkal 
készített hullámok hódítanak, 
de divatos többféle stílusú hul-
lám együttes alkalmazása is.

A fodrászvilágra általában jel-
lemző, hogy nincs kimondottan 
báli divat, nagy cégek versenyez-
nek egymással, és sok tényező-
től függ, hogy ki fogja megha-
tározni az uralkodó trendet. A 
különféle gálákon már nem-
csak a sztárok által viselt ruhá-
kat, hanem legalább annyira a 
hajviseletüket is figyelik, tehát 
az, hogy mi lesz a menő, nagy-
ban múlik például azon, hogy 

ki és kin mutatja be az adott 
hajkölteményt.

Az idei frizuradivat gyakran 
merít a 20-as, 30-as, illetve az 
50-es, 60-as évekből. Egyaránt 
népszerű az előbbire jellemző 
Marcell-hullám, de az utób-
bira utaló kerekded, bubi for-
mák is. Ugyancsak hódítanak 
az egyenesre fésült, helyen-
ként kreppelt, 60-as éveket 
idéző kontyok, itt-ott Swarovski-
kristállyal díszítve. A csil-
lám annyira már nem nyerő, 
helyette viszont megjelent egy 
többféle csillogó árnyalatban 
kapható fémszál, amit a hajba 
lehet kötni. Hatalmas előnye, 
hogy – mivel 200 fokig hőálló – 
a frizurával együtt formázható. 
Báli frizura készítésénél termé-
szetesen mindig figyelembe kell 
venni a ruha színét, fazonját, az 
arc berendezkedését és a hölgy 
magasságát is. 

– Még mindig óriási sláger a 
rövid haj, amiből szintén szám-
talan alkalmi frizura készít-
hető. A lehetőségeknek csak 
a fodrász kreativitása és a fér-
jek, barátok korlátoltsága szab 
határt – folytatja a mesterforász. 
– Fiataloknál nagyon menő az 
asszimetrikusan kinyírt terüle-
tek nonfiguratív vagy konkrét 
formákkal való ellátása, gyak-
ran a többitől eltérő színnel 
hangsúlyozva.

madarász réka

Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán egy 
időre szakít az ope-
rettszínházzal – nyi-
latkozták a Soproni 
Témának. A művész-
pár úgy érzi, új 
impulzusokra van 
szükségük. 

– A következő évadtól nem 
vállaltok új szerepeket a 
Budapesti Operettszínházban. 
Mik a jövőre vonatkozó, mun-
kával kapcsolatos terveitek?

– Nem elválni szeretnénk az 
operettszínháztól, csak meg-
lazítani egy kicsit a köztünk 

fennálló tizenegynéhány éves 
köteléket – válaszolta Szinetár 
Dóra. – Nagyon szeretjük a 
műfajt, a kollégáinkat, de szük-
ségünk van arra, hogy új impul-
zusok érjenek, másfajta rende-
zőkkel és színházi közeggel is 
találkozzunk. Emellett mindket-
tőnknek vannak műfajon kívüli 
vágyai is, amiket szeretnénk – 
akár színházban, akár civilben, 
akár zenében – megvalósítani. 

– Zoli, februártól egy televí-
ziós tehetségkutató-verseny 
zsűritagja leszel. Mit várnak 
tőled, és te magadtól?

– A hasonló jellegű műsorok 
tapasztalatait felhasználva arra 
jutottam, az én feladatom az 
lesz, hogy akinek lehet, pozitív 
kritikával, akinek semmi más-
sal nem lehet, azzal segítsek, 

hogy megmondom: ne csinálja. 
Ezek a versenyzők azért jönnek, 
hogy újra meg újra túléljék azt 
az adást, amiben éppen szere-
pelnek, és folyamatosan fejlőd-
niük kell, hiszen csak így tudnak 
lépést tartani a többiekkel. 

– Tizenkét éve vagytok 
együtt. Mi a titka a jól működő 
közös munkának? Hogy csi-
náljátok, hogy a magánéleti 
konfliktusaitok ne látszódja-
nak a színpadon?

– Azért dolgozunk együtt – 
immár öt éve, – mert szeretünk 
együtt létezni a színpadon. Ha 
volt/van is köztünk feszültség 
civilben, gyakran ott helyben 
meg is tudjuk oldani. Jól tudunk 
kommunikálni a fellépések köz-
ben, úgy is, hogy talán kifelé 
nem is látszik. Ehhez persze 

kell egy alap: tisz-
teljük a másikat, 
és jó véleménnyel 
vagyunk egymás 
színpadi műkö-
déséről ,  ezért 
büszkeség szá-
mu n k r a ,  ha 
együtt szere-
p e l h e t ü n k . 
Hál ’  i sten-
nek, arra még 
sosem volt 
példa, hogy 
e l  ke l l e t t 
volna játsza-
nunk: úgy 
érzünk egy-
más iránt, 
a h o g y 
v a l ó j á -
ban nem. 

A Budapesti Operettszínház és az MKB Musical 
Aréna két produkcióval várja a közönsé-
get: február 25-én mutatják be a Hollywoodi 
Duettek című élőzenekaros nagykoncertet, 
április 14-én pedig a Rebecca című musicalt.

– A Rebeccát azért is volt nehéz 
elhozni a fővárosból, mert spe-
ciális technikai megoldásokat 
igénylő darab, amely az ope-
rettszínházban tud százszáza-
lékosan működni. Az újítások 
a rendezőt és a színészeket is 
kreativitásra ösztönzik, ezért – 
reményeim szerint – az MKB-
arénában száztíz százalékosan 
fogunk teljesíteni – mondotta 
Béres Attila, a darab rendezője.

A Bereczki Zoltán és Szinetár 
Dóra mindkét produkció fősze-
replőiként elmondták, nagyon 
várják az előadásokat, számukra 
is fantasztikus élmény és egy-
ben különleges izgalom, hogy 
ennyi ember előtt, ilyen nagy-
stílű helyszínen lépnek fel. Azt 
is elárulták, hogy a koncertre 
újdonságokkal készülnek, de 
hogy pontosan mivel, legyen 
egyelőre meglepetés.

rebecca áprilisban 
Sopronba érkezik

KÖzÖs nevezőn
 „Büszkeség számunkra, ha együtt szerepelhetünk” 

 FoTó: PLuZSIK TAmÁS

Akadémiai
vezénylet

elIsMerÉs
 Kocsis-holper zoltán a Magyar rádió 

 Énekkarát vezényelhette 

Újra trendi a hullám

vagÁny
a bátrabbak ehhez hasonló extrém frizurával biztosan 
feltűnést keltenek FoTó: FEKETE CSABA
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A SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. pályázati eljárást hirdet a Vásárcsarnok 
területén, a Csarnok u. 1. szám alatt „B” jelű épületben található üzlethelyiség

(volt SAROK Büfé) bérbevételére.

Induló ár: 11.000,-Ft/m2/év + 27% ÁFA

Az üzlet alapterülete: 40 m2

Az üzlet teljes közműellátottsággal és vizes blokkokkal rendelkezik.

Az üzlethelyiséget élelmiszer, zöldség-gyümölcs árusítás 
céljára kívánjuk bérbeadni.

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek az őstermelők illetve a szövetkezeti tagok! 

A pályázatban kérjük megjelölni: 
- milyen tevékenységet kíván az üzletben folytatni, milyen termékeket fog árusítani
- a megajánlott (az induló összegnél magasabb) bérleti díj összegét

A pályázathoz kérjük csatolni:
- őstermelői igazolvány másolatát; illetve igazolást a szövetkezeti tagságról 
 
A névvel és címmel ellátott pályázatokat a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt., 
9400 Sopron, Verő J. u. 1. címre, postai úton, 2012. február 24. napjáig beérkezőleg 
kérjük megküldeni! 

A nyertes pályázót legkésőbb 2012. február 29-ig kiértesítjük! A bérleti jogviszony
legkorábbi kezdőnapja: 2012. március 01. 

Bővebb információ, illetve időpont egyeztetés az üzlet megtekintéséhez: 
Rádonyi László piacvezetőnél (radonyi.laszlo@sopronholding.hu; 06/30/948 5369)

Amellett, hogy (ügy)vezeti a Kis-Rába menti 
Takarék Soproni KC csapatát, közel három-
negyed év kihagyás után edzésbe állt, sőt a 
pályára is visszatért a távoli hárompontos 
dobásaiért kedvelt Pojbics Szabolcs az NB II-es 
Soproni Tigrisekhez. 

A pályára történő visszatérésé-
vel – amely a listavezető Pápa 
elleni mérkőzésen magabiztos 
vezetés után vereséggel végző-
dött – és a játékkal kapcsolat-
ban az élvonalbeli csapat ügyve-
zetője a következőket mondta: 
„Rettenetesen elfáradtam, de be 
kell valljam, hiányzott a mozgás, 

meg a játék már nagyon, ezért 
kezdtem újra. Az a gond, hogy 
elfoglaltságaim, többek között 
az élvonalbeli csapat ügyeinek 
intézése mellett edzeni nem 
nagyon érek rá, hetente maxi-
mum egyszer. Ez pedig, ahogy 
a meccsen is éreztem, azért nem 
túl sok, de nekem a kosárlabda 

már nem a játék, hanem a Kis-
Rába menti Takarék SKC szint-
jén az első.

Mint ügyvezető – pár hónap-
pal a szezon és az ő sportvezetői 
pályája kezdete után már – egy 
fontos, kemény döntést meg 
kellett hoznia. „Nem egyedül 
döntöttem az edzőváltásról, 
hanem a vezetőség tagjaival, de 
magam is úgy éreztem, céljaink 
eléréséhez váltani kell a kispa-
don” – mondta Pojbics Szabolcs.

Azért a Tigriseknél játszó 
fiatalok is sokat elleshetnek 
egy dörzsölt öreg „rókától” a 
pályán.

Telt házas diákolimpia
A kosaras diákolimpia VI. korcsoportjának rendezett fiú és lány nyolcas 
döntőben a Berzsenyi lányegyüttese bronzérmet szerzett, a fiúcsapat az 5. 
helyen zárt, az Eötvös lányai pedig a 6. helyen végeztek.
A fiúcsapat a kiemelten erős-
nek tartott szombathelyiekkel 
és a kecskemétiekkel került egy 
csoportba. Horváth József fiai az 
alsó ágra kerültek, ahol a kereszt-
játékon elért siker után remek 
meccsen 3 ponttal megverték a 
kaposváriakat. 

A leánytornán a két soproni 
intézmény csapata egy négyesbe 

került. A Krasznai-csarnokban 
rendezett Berzsenyi–Eötvös 
ütközet volt a torna legnézet-
tebb meccse, mindkét iskolából 
rengeteg diák és tanár bíztatta 
az együtteseket.  Az esélyesebb 
Berzsenyi „behúzta” a győzelmet 
az Uniqa Euroleasing centere, 
Licskai Zsófia vezette Eötvössel 
szemben. A berzsenyisek 

bekerültek a legjobb négy közé, 
ám a döntőbe jutásért a tornát 
megnyerő nyíregyháziak ellen 
a sorozat leggyengébb játékát 
nyújtották, a bronzmeccset így 
is megnyerték a lányok. Kálmán 
Enikő bekerült a torna All Star 
csapatába, de ki kell emelni még 
a sérülés után visszatérő Czinder 
Adrienn játékát is. 

vIsszatÉrt
az nB II-es soproni tigrisek csapatát erősíti  

pojbics szabolcs (sárga mezben) FoTó: NémETh PéTER 

Újrakezdés háromnegyed év után

Akcióban 
az ügyvezető

röVIden
Fed Kupa

A soproni Babos Tímea 
és jani Réka Luca alkotta 
magyar női teniszváloga-
tott 2–1-re nyert a bosnyá-
kok ellen a Fed Kupa euro-
afrikai zónájának harma-
dik csoportmérkőzésén az 
izraeli Eilatban, de máso-
dikként zárt a négyesben, 
így nem játszhat a feljutá-
sért. A B csoportot a své-
dek nyerték meg. (mti)

hazai környezetben: a három soproni csapat játékosainak óriási 
élmény volt pályára lépni a diákolimpia országos döntőjében 
FoTó: NémETh PéTER
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Gála a jégen

Volt egyszer egy bajnok 
soproni hokicsapat

Jégkorongos gálameccset játszottak a soproni műjégpályán. az összecsapáson a stonefield-ligába először tavaly benevező és a 
sorozatot veretlenül nyerő budapesti hockey Monkeys a  jelenlegi soproni együttes alapjait lerakó és a sportág újjáélesztéséért  
a városban sokat tevő sopron környékén, valamint Burgenlandban élő erdélyiek csapatával mérkőzött meg.  a remek 
összecsapás 3–3-as döntetlennel ért véget, s büntetőzéssel végül 6–5-re a budapestiek nyertek. ami a sJse szereplését illeti, az 
alapszakasz lejátszása után az alsóházban az 5–8. helyért folytathatja a gárda, ám mivel még más csapatoknak vannak hátra 
mérkőzései, így a csapat pontos további programja még nem ismeretes.

Pluzsik Tamás

A Soproni VSE Lövér körúti 
klubházának vitrinjében kupák, 
érmek és megfakult egyesületi 
zászlók között kiemelkedik 
a sorból egy majd egy méte-
res ezüstserleg. Rajta a fel-
irat: „1963 Soproni Széchenyi 
Gimnázium / 1964 Győri Vasas 
ETO / 1965 Soproni Vasutas 
Sport egyesület”.

– Az utolsó sort már nem 
vésték rá, pedig 1966-ban is 
mi nyertük meg a kupát, még-
pedig veretlenül, így azt vég-
leg hazahozhat-
tuk Sopronba – 
emlékezik vissza 
a közel fél évszá-
zaddal ezelőtt 
történtekre Fried-
rich Árpád, az 
egykori soproni 
aranycsapat kapusa.

A soproni hokisport története 
az 1950-es évek közepére nyú-
lik vissza. Az alapító ősatyák: 
Krasznai Ferenc, Landl Róbert 
és Puskás Bertalan, Soproni 
Építők néven szerveztek csapa-
tot, és az egykori Fűzfa soron 
lévő Nagyuszoda jegén kerget-
ték a pakkot. 

– Krasznai Feri bácsi, ma 
úgy mondanánk, all-round 

sportember, azaz szinte min-
den sportágra fogékony volt. 
Ő volt az osztályfőnökünk, és 
egy tornaórát a papréti jégpá-
lyán tartott meg. Ezt követően 
jött az ötlet: alakítsunk egy 
hokicsapatot, amiben együtt 
játszik az osztályfőnök a diák-
jaival. Széchenyistákra épült a 
csapat, ezért első sikereinket is 
Széchenyi Real néven értük el – 
folytatja a visszaemlékezést az 
egykori kapus, aki később mér-
nöktanárként, műszaki igaz-
gatóhelyettesként dolgozott 
a Handler Nándor Szak képző 

Isko lában. 
– Az első vidéki 

jégkorongbaj-
nokságot Sopron 
nyer te! – adta 
hírül a Hétfői 
Hírek 1963. már-
cius 11-i száma. A 

Csipkerózsika-álmából feléledt 
magyar jégkorongsport ebben 
az évben nagyobb lépést tett a 
fejlődés útján, mint az elmúlt 
negyed század során összesen – 
írta a tudósító. A Kisstadionban 
rendezett körmérkőzéses tor-
nán a soproni fiúk elsőként a 
Győrrel játszottak, a végered-
mény 4:4 lett, Horváth Ferenc 
három gólt szerzett, a negyedi-
ket Gilicze ütötte. Mivel a Győr 

5:2-re megverte a Debrecent, így 
a Krasznai csapatnak legalább 
négy gól különbséggel kellet 
nyernie a Debreceni Dózsa ellen. 
Sikerült, 4:0 lett a végeredmény, 
a gólokon ismét Horváth és 
Gilicze osztozott.

Felmerül a kérdés, miért 

nem folytatódott tovább a sop-
roni jégkorong sikertörténete. 
Egyrészt a fiúk szétszéledtek az 
ország különböző egyetemeire, 
főiskoláira, és a Mester, Krasznai 
Ferenc figyelme is egyre inkább 
a kosárlabda felé fordult, hisz 
ott is alakult az a bizonyos 

Orbay–Tvordy-féle aranycsa-
pat. Pedig a sikerek után nem 
más, mint Dobi István, az Elnöki 
Tanács akkori elnöke tett ígére-
tet arra, hogy műjégpályát kap 
Sopron. Még a hely is ki volt 
jelölve: a Deák tér végén, az egy-
kori gödörjátszótérben.

LeLáTó
Programok

Kosárlabda
Február 11., szombat. Kis-
Rába menti Takarék SKC 
– Naturtex-SZTE-Szedeák, 
NB I. férfi mérkőzés, mKB-
aréna, 18 óra.

teke
Február 11., szombat. 
Soproni Sörgurítók – 
Bábolnai SE, NB I. férfi 
mérkőzés, nyugati csoport, 
Győri úti pálya, 13 óra. 

menetel az SKC
A 30 pontig jutó ameri-
kai bedobó, janou Rubin 
vezérletével  győzel-
met aratott a Kis-Rába 
menti Takarék SKC a 
férfi kosárlabda NB I-ben 
Debrecenben, a Factum 
otthonában. meszlényi 
Róbert fiai az első negyed 
után 22–8-ra vezettek, s 
végül 85–75-ös soproni 
siker született A Kis-Rába 
menti Takarék SKC feljött 
a tabella 9. helyére.

Veretlenül
Bár az Euroligában nem 
sikerült a továbbjutás, a 
bajnokságban továbbra 
is hibátlanul menetel az 
uniqa Euroleasing Sopron 
női kosárlabdacsapata. 
Székely Norbert együt-
tese legutóbb 89–57-
re verte a Baját, ám a 
Ferencváros otthonában 
keményebb csata vár a 
csapatra.

a soproni csapat a Kisstadionban: Állnak balról: pusker, Kóczán, gilicze, Krasznai, horváth t., 
prattinger, horváth t., halmosi, landl, Mikó. guggolnak: uzsoki, Ürmös, Friedrich, németh 
FoTó: uZSoKI LÁSZLó GYűjTEméNYéBőL

A túrázás, természet-
járás talán az egyet-
len, évszaktól függet-
len szabadtéri sport, 
igaz, nem verseny-
sport. Viszont – főleg 
az idősebb generá-
ció tagjai közül – igen 
sokan űzik. 

A téli túrázással kapcsolatban 
Bartokos Alfréd, a városi ter-
mészetbarát bizottság elnöke 
elmondta, az azért nem csak 
abban különbözik a nyári túrá-
zástól, hogy melegebb ruhákba 
bújnak a túrázók. A szomjúság 
oltására a nyáron használt hideg 
ásványvíz helyett télen gyakori 
a forró tea, amit termoszban 
visznek. 

Ami még eltérés, hogy a téli 
túrákon gyakran előkerül a túra-
bot, amelynek a hegye legtöbb-
ször gumi, de adott esetben – 
mondjuk, jeges terepen hasz-
nálva – fém is lehet. 

Sopronban és a környéken 
minden hétvégén van leg-
alább egy túra. Ezeket a külön-
böző egyesületek szakosztályai 
– Vasutas, Turris, Scarbantia 

– szervezik. A legtöbb túra nyílt, 
vagyis nem csak a szakosztá-
lyok tagjai vehetnek részt rajta 
– néhány évfordulós, ünnepi 
kirándulást leszámítva.

Néhány éves hagyomány, 
hogy a Vasutas szakosztálya 
újévi túrát szervez január 1-jén, 
a Lövér szállótól a Daloskőhöz 
mennek, ahol újévi köszöntőt 
hallgatnak, s a résztvevők a szil-
veszteri maradékot is magukkal 
viszik. Azzal kapcsolatban, alko-
hol fogy-e a túrákon, Bartokos 
Alfréd elmondta, előfordul, de 
természetesen a túrák azért nem 
erről szólnak. Az újévi túrán is 
volt pezsgő, a nagy hidegekben 
néha előkerül egy-egy lapos-
üveg. Név- vagy születésnapon 
a köszöntés kapcsán van egy kis 
poharazás. A túrázók időnként 
át-átruccannak Ausztriába, sőt, 
kapcsolatot is kialakítottak a 
közeli osztrák túrázó társasá-
gokkal, bár a nagyobb szerve-
zetekhez az országos szövetsé-
gen keresztül lehet kapcsolatot 
találni. Akiket pedig érdekel-
nek a túrák és csatlakoznának, 
a sopronitermeszetbaratok.
hupont.hu honlapon találhat-
nak információkat, mikor, hon-
nan indulnak túrák. 

JÉgKorongosoK
a soproni csapat az alsóházban folytatja a vetélkedést FoTó: NémETh PéTER

„1966-ban is mi 
nyertük meg a 
kupát, így végleg 
hazahozhattuk.”

Friedrich Árpád

A téli túra sem 

tortúra
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1992
tejakció a Jerevánon
Februártól  két  Jereván-
lakótelepi általános iskolában, 
a Lackner Kristófban és az Erkel 
Ferencben tejakciót indítanak. 
Kísérletképpen, függetlenül a 
gyerekek szociális helyzetétől, 
a két iskolában minden kis-
diák egységesen ingyenes reg-
gelit, azaz egy poharas tejet és 
két zsömlét kap, hogy ne korgó 
gyomorral kelljen végigülniük 
az első órákat. Persze, a gye-
rekek egy része visz magával 
tízórait, ezért a kísérleti jelleg. 
Fölmérik, kinek van igénye 
a reggelire és természetesen 
attól is függ a kezdeményezés 
sikere, hogy az önkormányzat-
nak mennyi pénze lesz ilyen 
célokra. (Soproni Hírlap)

Fórum a polgármesterért
Zsúfolásig megtelt terem-
ben zajlott a Független 
Kisgazdapárt soproni szerve-
zetének fóruma. Az összejöve-
tel célja a polgármester szemé-
lye körül lábrakapott ellentétek 
tisztázása, valamint a leváltás 
hátterének, igazi okának kide-
rítése volt. Az önkormányzatot 
mindössze ketten képviselték, 
maga Hirschler Rezső polgár-
mester és Kóczán Zoltán, az 
SZDSZ-frakció tagja. Elhangzott, 
hogy aláírásgyűjtő-akciót kell 
szervezni a polgármesterért, 

melynek koordinálását a kis-
gazdapárt vállalta. (Soproni 
Hírlap)

1962
előadás
A vér- és nemibetegségek meg-
előzése és legújabb gyógyítási 
módszerei címmel előadást tart 
dr. Gerencsér Nándor főorvos 
február 16-án, pénteken dél-
után 6 órakor Sopronban, az 
Ady Endre Művelődési Házban. 
(Kisalföld)

edzőváltás
Edzőváltozás történt a szőnyeg-
gyáriaknál. A SOTEX labdarú-
gók edzéseit a jövőben Németh 
György irányítja. Az intézői 
tisztséget a csapat egykori játé-
kosa, Phillipovits József látja el. 
Örvendetes, hogy a visszavo-
nulás gondolatával foglalkozó 
öregek, így Poór, Benkő, Tóth, 
Soproni és Szabó L. meggondol-
ták szándékukat, és ezen a héten 
ismét edzésbe állanak. A papír-
forma szerint nincs sok remény 
arra, hogy a SOTEX-nek sikerül 
megkapaszkodnia az NB III-ban, 
a labdarúgásban azonban min-
den lehetséges. Újság még a sző-
nyeggyáriaknál, hogy a tavaszi 
idény mérkőzéseit is a Postás-
sporttelepen játssza a csapat, 
mivel a káposztáskertek helyén 
létesített pályán az öltözőépület 
nem készült el. (Kisalföld)

1912
egy cigányprímás halála
Soproni zenész és zenekedvelő 
körökben részvéttel értesülnek 
Vajda József jó nevű cigányprí-
más haláláról, aki hosszú ideig 
volt a Nyári Rudi jeles zenekará-
nak érdemes másodprímása. 52 
évet élt a derék muzsikus, aki-
nek jobb időkben saját, jól szer-
vezett zenekara is volt, amellyel 
külföldön is szerzett hírnevet és 
babérokat a magyar nótának. 
Temetése, melyen a soproni 
összes zenekarok részt vesznek, 
s melyre Nyári Rudi is hazajön, 
szerdán délután fél 3 órakor 
lesz a Szent Jakab-kápolnából. 
Zenésztársai stílusosan fátyo-
los hegedűvel és síró zeneszó-
val kísérik utolsó útjára a jeles 
prímást. (Soproni Napló) 

utcasöprő a szemétben
Kollár László 60 éves utcaseprő, 
soproni lakos, túlrészegen még 
délben is a Várkerületen az 
utcán hempergett. Szegény 
Kollár László, bizony szíveseb-
ben hentergett volna ugyan-
akkor pezsgőtől túlrészegen 
valamely előkelő mulató bár-
sonyos szeparéjában, s akkor 
bizonyára nem is került volna 
a százszemű sajtó pellengérjére. 
(Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

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 15-ig beküldik a soproni téma, 9401 sopron, pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
címre, ajándékot sorsolunk ki. 
a január 25-i számunkban megjelent rejtvény nyertese horváth Bence (sopron, villa sor 40/a). 
nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus art Klub felajánlása. az utalvány átvehető 
és levásárolható a vörös Cédrus Könyvkereskedésben – sopron, Mátyás király u. 34/F vagy a 
Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – sopron, Bünker köz 2. a február 1-jei nyertesünk nevét 
következő számunkban olvashatják. FoTóGRAFIKA: PLuZSIK TAmÁS

Borajánló: Lukács Szabolcs

hónap borásza a 
soproni téma értéke-
lése szerint Ákos István. 

az ő kékfrankosa lett ugyanis 
sopron 2012-es bora. az Ákos 
pincészetből most egy 2007-es 
réthly cuvée kerül terítékre.

A bor – melyet egyébként Ákos István dédapjáról neveztek el, az 
iránta érzett tiszteletből – szép érett rubin színnel rendelkezik. 
Illatában is az érettség és kifinomultság érződik. Egyébként, ha 
beleszagolunk, a piros bogyós gyümölcsök érettségét, már-már 
lekvárosságát érezzük dohány és csokoládés jegyek kíséretében. 
Kóstolva is kerekséget, összhangot tapasztalhatunk, elegáns 
savakkal és lesimult tanninokkal.
Ez a cabernet sauvignonból, syrah-ból és merlot-ból készült 
házasítás, úgy gondolom, mindegyik fajtából csak a szépet 
tartalmazza. Van teste, fűszeressége, melyet szép kerek gyü-
mölcsösség zár.
ha ételt szeretnénk hozzá választani, mindenképpen bárány-
ételek és a nagyvadak között keresgéljünk, illetve bizonyos 
keserűcsokoládés desszerteknek is kitűnő kísérője lehet.

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 Lovas 
Gyula hely- és vasúttörténészt kérdezi arról, 
neki mit jelent a soproniság érzése.

– Mit jelent nekem Sopron? A 
bölcsőtől a koporsóig, vagyis 
MINDENT. Igen, így, végig 
nagybetűvel, hisz az írásban 
nem jelenik meg az a hang-
súly, ahogy én 
ezt gondolom, 
és ki is mondom. 
A betűvetésre a 
Petőfi téri kato-
likus elemi isko-
lában tanítot-
tak meg, majd 
a Széchenyiben 
 érettségiztem, 
lassan hét évtizeddel ezelőtt. 
Ragyogó osztályunk volt, 
velünk érettségizett pél-
dául Dux Erik, aki később 
híres matematikaprofesszor 
lett, osztályfőnökünk pedig 
a mindenki által szeretett és 
tisztelt Legény János, azaz 
Zsan volt, aki Párizsban vég-
zett. Egyébiránt pedig igazi 
polihisztor volt, akiről ado-
mák sokasága kering, hogy 
csak egyet említsek: a Petőfi 
téren nekiment véletlenül 
egy villanyoszlopnak, majd 

zavarában megemelte a kalap-
ját és elnézést kért.

– Kora gyermekkoromtól 
fogva csodálattal néztem a 
széleskarimájú kalapot és a 

zöld nyakken-
dőt viselő cser-
készeket, míg-
nem 1934-ben 
én is tagja lehet-
tem a Szent 
Imre Cserkész-
csapatnak.  A 
háromszirmú 
liliom és a cser-

kész tízparancsolat: mindig 
is ez volt életem útmutatója. 
Ez vezérelt vasúti munkám-
ban is: a rend és a fegyelem. 
Eredetileg ugyan katonatiszt 
szerettem volna lenni, de végül 
is egyik vasutas nagybátyám 
példáját követtem, amit soha 
nem bántam meg. Álmaimban 
ma is gyakran menetirányítok, 
vagy idegent vezetek Sopron 
történelmi belvárosában, hol 
magyarul, hol pedig néme-
tül. Talán nem tűnik szerény-
telenségnek, ha azt mondom: 

minden apró részletét isme-
rem ennek a városnak, és 
mindig is igyekeztem ezt 
átadni a fiataloknak vagy az 
éppen idelátogató vendégek-
nek. Nekem a Tűztorony nem 
egyszerűen szimbólum, több 
annál. Légiriadó 1944-ben: 

cserkészruhánkon légoltalmi 
karszalaggal, hangosan döröm-
bölve kapaszkodtunk fel a 
Tűztorony keskeny lépcsőin az 
ott kialakított őrszobába. Azzal 
a tudattal figyeltük a légteret, 
hogy ezzel őrizzük a várost, a 
mi Sopronunkat. Őrzöm ma is!

mit jelent soproninak lenni?
Aki válaszol: Lovas Gyula

ÉletraJz Postaaltiszt édesapja és gyári munkás édesanyja egyetlen gyermekeként 1925-ben született Sopronban. élete egybeforrt 
Sopronnal, a cserkész- és leventemozgalommal, de mindenekelőtt a vasúttal, a GYSEV-vel, ahol több mint 60 évig dolgozott. 1972-
ben az ELTE történelem–népművelés szakán diplomát szerzett. munkásságát Sopron önkormányzata millennium 2000-díjjal és 
Sopronért Emlékéremmel ismerte el.

A Szélmalom Étterem támogatásával

„a háromszirmú 
liliom és a cserkész 
tízparancsolat: min-
dig is ez volt életem 
útmutatója.”

lovas gyula

lovas gyula:
 „Minden apró részletét ismerem ennek a városnak” 

FoTó: PLuZSIK TAmÁS

röVIden
Tovább dolgozik a mikulásgyár

A mikulásgyár nem csak karácsony előtt jótékonykodik: 
önkéntesei a hétvégén hálózsákokat és takarókat gyűjtöt-
tek, az adományokat pedig az éjszakai fagyok elől menedéket 
nyújtó szállókra juttatták el. Idén nyáron folytatják a mun-
kát, „fagylaltgyár” üzemeltetését tervezik a fővárosban és a 
Balaton partján. A nagy nyári zenei fesztiválokon konzerveket 
és ruhaadományokat gyűjtenének, így szeretnék rávenni a 
fesztiválozó fiatalokat arra, hogy figyeljenek oda elesettebb 
társaikra, és vegyék ki ők is részüket a jótékonyságból. A 
mikulásgyár tavaly 257 ezer, szegénységben élő nagycsalá-
dosnak juttatott el élelmiszercsomagot vagy játékot. 
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Boros Anikó

Ritkán találkoztunk rokonok-
kal, igaz, kicsi a mi családunk, de 
előttük soha semmilyen bána-
tot vagy a fájdalom apró jelét 
sem mutathattuk ki. Hihetetlen, 
de anyánk az arcunkra paran-
csolta a mosolyt. Ilyenkor meg-
dicsértek, milyen jól neveltek 
vagyunk. Senki nem gondolta 
azonban, hogy az én visszafo-
gott szolidságú, alig társalkodó 
anyámban micsoda brutali-
tás rejtőzik. A rokonok – titok-
ban – bemutattak neki egy szá-
munkra ismeretlen férfit, aki-
nek látszólagos szerénységével, 
álcázott visszahúzódásával fel-
keltette az érdeklődését. Mivel 
soha, semmiről nem beszél-
gettünk, persze hogy már csak 
kész tények elé állítva, bam-
bán ledermedve fogtuk föl, 

hogy az idegen hozzánk költö-
zik. Próbáltuk magunkkal elhi-
tetni, hogy talán jobb vagy nyu-
godtabb lesz körülöttünk a mi 
kis világunk. Úgy tűnt, kijönnek 
egymással. Nem tudom, volt-e 
szerelem közöttük, mert olyan 
naivitásban nevelkedtünk, hogy 
még talán a szót sem ismertük. 
Érzelmekről vagy nőies dolgok-
ról semmiféle felvilágosítást 
nem kaptunk – arról szégyen 
volt beszélni! Kedvesen kellett 
az idegent fogadnunk, aki úgy 
tűnt, figyel ránk. Ez akkor elég 
is volt, de mégis fura érzés volt 
befogadni egy férfit. Mert nem 
ismertük az apa fogalmát! Hogy 
velünk ül egy asztalnál, hogy 
fölkérdezte a leckét, hogy ját-
szott velünk – játékok nélkül. És 
nem volt veszekedés!

Örömünk azonban nem tar-
tott sokáig. Boltba menvén 

megbotlottam és beletenyerel-
tem egy kupac törött üvegbe, 
hogy szétzúzta az egész keze-
met. Próbálták elállítani a 
vérzést, de megállíthatatlan-
nak tűnt. Kihívták a mentőt. 
Anyámon tomboló idegesség 
uralkodott, folya-
matos szemrehá-
nyó pillantásával 
találkoztam – 
éreztem megve-
tését ügyetlensé-
gem miatt. Nem 
jött el velem a 
kórházba, mivel 
csak szégyenkez-
nie kell miattam, elküldte velem 
a mostohaapámat. A kórházban 
sem az orvosok, sem a nővé-
rek nem beszéltek magyarul, 
vagyis nem akartak. Rám för-
medve kérdezték, hogyan lehet-
tem ilyen figyelmetlen? Hogyan 

is mertem volna megszólalni, 
hiszen még nem is beszélem 
folyékonyan a román nyelvet. 
Közben a kezemből csak folyt 
a vér, de senkit nem zavart. 
Mintha egyedül maradtam 
volna, aztán hallom a kérdést: 
mi a nevem? Közben arról 
beszélgetnek, hogyan is kell 
leírni a nevemből az A betűt, 
erre ők nem hajlandóak, mert 
az ő abc-jükben ez nem szere-

pel. Hát legyen 
Oniko!  Végre 
m e g n é z t é k  a 
kezemet, aztán 
behívták a kint 
várakozó mosto-
haapámat. Csak 
annyit értettem, 
segítsen ő is, 
mert le kell fog-

niuk, ugyanis érzéstelenítőt 
nem kaptam. Nekiálltak kitisz-
títani, fertőtleníteni…, mintha 
a pokolban szenveded a kín-
jaidat… Hiába fogtak le, szorí-
tottak, lábammal rúgkapálva 
vergődtem, sajnos eltaláltam a 

doktornőt, aki dühében abba-
hagyta az egészet. Kezemet 
betekerte gézzel, s csak annyit 
mondott: majd ha nyugton 
végigtűröm, akkor vigyenek 
vissza… Hazamentünk. Bár nem 
tudtam, mi vár rám, de tisztá-
ban voltam a ténnyel, hogy 
nagyon mérges rám mindenki, 
ezt verés nélkül nem úszom 
meg. Anyámnak persze hatal-
mas csalódást okoztam a gyen-
geségem miatt, nem tudta tür-
tőztetni magát, eluralkodott 
rajta a kíméletlen düh. Ő most 
megtanítja nekem a fegyel-
met. Ahogy elfáradt a keze, elő-
vette a nagy főzőkanalat, miu-
tán eltört, jött kedves nevelő-
apám, akinek eddig minden 
csöpp figyelméért áhítoztam, 
hálás voltam neki, ha egy ked-
ves szóra méltatott. Elővette a 
rettegett nadrágszíjat, és addig 
ütöttek, míg megígértem, hogy 
másnap csöndben, jajgatás nél-
kül tűröm az üvegszilánkok eltá-
volítását. Egész éjjel csak a saját 
visszhangomat hallottam, hogy 

szavamat adom. Hogyan fogom 
én ezt kibírni? Féltem, mi lesz, 
ha képtelen leszek rá? Lehet, a 
testemet megerősíti a verés, de 
a lelkem már nagyon megtört, 
gyenge vagyok.

Másnap visszamentünk. Már 
a pillantásuk elárulta, mennyire 
elkerülték volna az újabb talál-
kozást, aztán jól megvárakoztat-
tak. Egy kiszolgáltatott, remegő 
verébnek éreztem magam. 
Fölfektettek az ágyra, behuny-
tam a szemem, s csak tartottam 
a kezemet. Nem vagyok, csak 
létezem! Végeztek! Éreztem, 
ahogy segítenek fölülni.   

Ettől a naptól kezdve vissza-
tért hozzánk a sok veszekedés. 
Aztán anyám teherbe esett… 
Egy nap váratlanul hamarabb 
hazaértem az iskolából. Ahogy 
benyitom az ajtót, döbbenetes 
látvány ért. Anyám a nyújtó-
fával épp hatalmasakat ütött 
leendő gyermekének apjára, aki  
a földön feküdt, eltompulva az 
italtól. Azért mert részeg – hang-
zott a „magyarázat”!

Gyötrelem (4) 

mint  
az 1×1

Érbajaink (infarktus, szél-
ütés, agyvérzés…) zöme érel-
meszesedés következménye. 
Az érelmeszesedés meg amo-
lyan összegző betegség. Más 
bajok együtt okozzák. Ezek 
egy része örökletes, geneti-
kai, másik része meg nem az. 
Ne gondolja, hogy utóbbi a 
kisebb rész! Ez a nagyobb. 

Sőt! Életmódunkkal a gene-
tikai problémáink megjele-
nését is gyorsítjuk vagy las-
sítjuk. Szóval, még itt is van 
mozgásterünk.

Na, akkor most nagyon egy-
szerűen összegzem. Nézze 

meg jól a nyitott tenyerét! 
Nézze az ujjait!

Az öt ujja az öt klasszikus, 
de befolyásolható érrendszeri 
rizikótényező. A hüvelyk az 
elhízás. A mutató a cukor. A 
középső a vérnyomás. A gyű-
rűs a koleszterin. A kicsi – ne 
feledkezzen meg a kicsiről – 
a dohányzás. Ennyi! Minél 
gyengébbek (kisebbek) az 
ujjak, annál kisebb pofont 
kap az „élettől”! 
Igaz barátja: Az érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
nándor, Sopronért

„lehet, a testemet 
megerősíti a verés, 
de a lelkem már 
nagyon megtört, 
gyenge vagyok.”

Boros anikó

hetente induló egynapos kirán-
dulások kisbusszal, Ausztriába, 
Szlovákiába és Sopron környé-
kén. Részletek: 06-30/979-7444 
vagy a www.sopronbusz.hu 
internetes oldalon. 

Egyéni és társas vállalkozások 
részére könyvvezetés, bérszám-
fejtés, adóbevallások készítése, 
adótanácsadás. 06-30/236-023

Szántó eladó vagy kiadó.  
Telefon: 315-852, 06-30/483-1232

APRó

Kuntz Zoltán

Kevesen mondhatják el magukról, hogy az 
Istenszékén születtek. A 61 éves Varga Tibor 
azonban ezzel büszkélkedhet. A nyugdíjas 
kőművesmester kalandos élettörténetek része-
sévé válhatott.

A Harka fölé emelkedő Isten-
széke az Alpok legkeletibb 
nyúlványaihoz tartozik. Itt volt 
a soproniak és a környező fal-
vak egyik legkedveltebb ven-
déglője. A 30-as években Boda 
vendéglőnek hívták. Messze 
környéken híres zenészek, mint 
Payer Sámuel, Huber Antal, 
Schindler Mihály játszottak itt. 
A második világháború, a har-
kai németek kitelepítése után 
gazdát cserélt az osztrák határ-
tól mindössze tíz méterre fekvő 
„csárda”. A Kapuvárról érkező 
Varga család birtoka lett. Az új 
kocsmáros tovább emelte az 
Istenszéke vendéglő népszerű-
ségét. Mindez azonban alig két 
évig tartott, a vasfüggöny lezá-
rása után, mindent maguk után 
hagyva, menekül-
niük kel-
lett, 

mert túl közel voltak az éles 
határhoz, amit rövidesen 
elaknásítottak.

– 1947-ben még apámék 
rendezték meg az első szabad 
május elsejei munkástalálko-
zót az Istenszékén. Jöttek a vas-
gyáriak Sopronból majálisozni, 
volt tánc, mulatság, jól érezték 
magukat – meséli Varga Tibor. 
– 1948-ban, azt mondják, 
kegyetlenül hideg volt a tél, 
akkor születtem én is, a ven-
déglőhöz tartozó házban. 
Két hétig még az orvos 
sem tudott feljönni a 
hó miatt. Egy hónap 
sem telt el, a ven-
déglőt bezárták a 
belügyisek, vég-
leg költözni kel-

lett 

be a faluba, Harkára. Apámékat 
azonban ott se nagyon hagyták 
békén, üldözték őket a kommu-
nista hatalom megbízottjai. Így 
aztán menekülni kényszerültek. 
1951 májusában a már kiépített 
aknazáron jutottak át szerencsé-
sen. Anyám vitte magával legki-
sebb testvérünket, a tízhónapos 
Katikát. Engem és három és fél 
éves Gizi nővéremet nem mer-
tek magukkal hurcolni, féltek a 
lebukástól. Azt tervezték, később 
bennünket is kimenekítenek. 
Így hát nagyszüleim gondjaira 

bíztak bennünket. 
Ők neveltek 

mindkettőn-
ket.  1967-
ben meg-
próbáltak  

 

szüleink a Vörös kereszt segítsé-
gével kijuttatni bennünket, de 
ez a terv is dugába dőlt. 

Varga Tibor szülei Kanadában, 
a Niagara-vízesés közelében 
telepedtek le. A tengerentúlon 
még hét testvérük született. 
Évekig levelezéssel tartották a 
Harkán maradottakkal a kap-
csolatot, évente egyszer cso-
magot küldhettek a szülők a 
gyerekeknek. Először 1977-ben 
találkoztak Kanadában. Tibor és 
Gizella a sok unszolás ellenére 
sem maradt ott. Nem akarták 
az otthon maradt nagyszülőket 
magukra hagyni. Kilenc évvel 
később megint kilátogattak. 
Három évre rá sajnos meghal-
tak a szüleik.

– Szomorú vége lett annak 
a híres vendéglőnek is, amely 
valamikor ott, a hegy tetején állt 
– mutatja Varga Tibor. – Most 

gyalog is nehéz odajutni a 
sűrű aljnövényzet miatt, 
talán a romok még láthatók. 
Napjainkban már csupán 
néhány idős ember tud róla 
valamit, pedig jókedvet, fel-
hőtlen boldog órákat adott 

egykor sok generáci-
ónak.

A szülők Kanadába menekültek, a csárdát bezárták

Istenszékén született

www.
sopronitema.

hu

az eMlÉKeKBen ÉlneK
varga tibor a kanadai családtagokat főleg csak 

fényképen láthatja FoTó: NémETh PéTER



2012. február 8.12
Az oldalt összeállította: KÓCzÁn BÁlInt  www.sopronitema.hu

Sztárok itt és ott

JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK 10.00

„Meseszárnyon” 
báb- és meseszínházi 
sorozat óvodásoknak

NEKTÁR SZÍNHÁZ: 
KOLONTOS PALKÓ
ZENÉS- TÁNCOS 
MESEJÁTÉK 

A népmesei motívumokból építkező 
történetben megtudhatjuk, hogy miért 
rossz a lustálkodás, mi kell ahhoz, hogy 
megkeljen a tészta, hová lett Zsákodi uram 
csibukja, és mitől fél a veres Ördög. 

JEGYÁR: 800 FT ÉS 600 FT

FEBRUÁR 10–26.

TÓTH PÉTER FOTÓRIPORTER KIÁLLÍTÁSA
NAGYKALANDOM 
MAROKKÓBAN
Megnyitó: február 10. péntek 17.00
A kiállítást megnyitja: Csigó Gergely fotóművész
Közreműködik az IZISZ mozgásstúdió
A kiállítás ideje alatt péntekenként 
(17-én és 24-én) 16.30–18.30 óráig  az alkotó 
személyes élménybeszámolót tart az útról, 
melyre szeretettel várja az érdeklődőket!

A BELÉPÉS DÍJTALAN

FEBRUÁR 13. HÉTFŐ 18.00

Pap Gábor művészettörténész 
előadás-sorozata 

A MAGYAR IRODALOM 
GYÖNGYSZEMEI 
CSILLAGMÍTOSZI FOGLALATBAN
A Vándor útja a Diadalszekértől a 
Szerelmesekig 7/5. 
Petőfi  Sándor: János vitéz és a Tarot

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

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ
FEBRUÁR NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET

9. csütörtök 19.00 Sári Bíró MEDGYASZAY

11. szombat 19.00 Cigányprímás PREMIER

12. vasárnap 15.00
19.00 Cigányprímás JAKAB

NÁDASSY

16. csütörtök 19.00 A doktor úr RAJZ

17. péntek
19.00
19.00

A doktor úr
Sopron orfeum
A LISZT-KÖZPONTBAN

JÁVOR
SZÉCHENYI

19. vasárnap 19.00 A doktor úr JÁSZAI

FEBRUÁR 14. KEDD 18.00 

MUZSIKA+SZÓ
A SOPRONI LISZT FERENC SZIMFONIKUS 
ZENEKAR HANGVERSENYE
Corelli, Weber és Chopin műveiből
A műveket ismerteti és vezényel: 
Kocsis-Holper Zoltán
Szólistaként közreműködik: 
Wagner Csaba és Szekendy Tamás

JEGYÁR: 1800 FT, DIÁKOKNAK 900 FT

A Soproni Petőfi  Színházban:február 11. (szombat) 19:00 – PREMIERfebruár 12. (vasárnap) 15:00 – JAKABfebruár 12. (vasárnap) 19:00 – NÁDASSYfebruár 24. (péntek) 19:00 – DÉRYNÉfebruár 25. (szombat) 19:00 – LACKNER

Liszt Központ 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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A vártnál korábban, már már-
ciusban a hazai mozikba kerül 
a Lorax! A családokat megcélzó 
alkotás Dr. Seuss 1971-es klasszi-
kus meséjének 3D-s, animációs 
adaptációja. A történet szeret-
hető és könnyen nyomon követ-
hető: egy fiú keresi azt az egyet-
len dolgot, amivel belophatja 
magát álmai hölgyének szívébe. 
Ehhez azonban meg kell fejtenie 
a Lorax történetét. A Lorax egy 
zsémbes, mégis elbűvölő lény, 
aki azért harcol, hogy megvédje 
világát. 

A bő másfélórás alkotás 
különleges kép- és mesés dal-
lamvilágával biztosan leköti a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A Lorax készítésében közre-
működtek a Gru és a Hopp alko-
tói. A magyarországi bemutató 
időpontja március 15. (Fotó: UIP-
Duna Film – UPI Media)

Vásáry André két éve robbant be a köztudatba, 
az utóbbi időszakban azonban nem sokat lehe-
tett hallani róla. A különleges előadó ugyanak-
kor turnéjával bejárta az országot, és elkészült 
teljesen új, angol nyelvű dala is. 

– A felvétel munkálataiban egy 
nemzetközi producerpáros is 
közreműködött, akikkel még 
nem dolgoztam együtt, de 
pozitív tapasztalatokkal gaz-
dagodtam – mesélte Vásáry 
André a Soproni Témának, 
majd így folytatta: – Az I Can’t 
Sleep Tonight az első olyan dal 
tőlem, amit játszanak külföldön, 
Lengyelországban és Svájcban 
már szerepel a slágerlistákon. 

Az előadóművész azonban 
óvatos a nemzetközi karrier-
rel kapcsolatban, hiszen mint 
fogalmazott, minden második 
énekes bejelenti, hogy külföl-
dön fut be, és világra szóló kar-
riert épít, ez viszont nagyon 
nehéz és nem reális. A világhír-
névhez rengeteg pénz és sze-
rencse kell.

A Csillag születik című 

műsorban feltűnt művész új 
produkciója slágeres, könnyen 
megjegyezhető, de megtalálható 
benne a cross-overes vonal is.

Vásáry André elárulta még, 
hogy idén negyedik lemeze 
jelenik meg, és dalai iránt az 
ázsiai piacról is érdeklődnek. 
Nem bánja, hogy nem folyik 
ki a bulvármédiából minden-
féle „bugyuta” hírrel, de reméli, 
hogy közönsége majd új albu-
mát is megszereti.

André nemrég Sopronban egy 
jótékonysági eseményen lépett 
fel, de kis hiányérzet maradt 
benne, hiszen nem sikerült 
megnéznie a várost. Szeretne 
majd egyszer úgyis eljutni a leg-
hűségesebb városba, hogy meg-
nézhesse a látnivalókat.

(Fotó: Unique Voice Mana-
gement)

Bruno mars újabb elisme
résben részesült: az IFPI (a 
MAHASZ nemzetközi megfele-
lője) adatai alapján a 2011-ben 
digitálisan legtöbb példányban 
megvásárolt dalok listáján az 
első 2 helyen az ő szerzeménye 
található: a „Just the Way You 
Are” az első, 12,5 millió darab-
bal, a „Grenade” pedig a máso-
dik, 10,2 millióval. 

Mindkét dal a „Doo-Wops & 
Hooligans” című debütáló albu-
mán található, mely világszerte 
már huszonötszörös platina. Az 
album harmadik kislemeze, a 
„The Lazy Song” a 10. helyen 
áll, 6,5 milliós eladással, így ő 
az első előadó, aki a TOP 10-ben 

3 dallal szerepel. Mindemellett 
már a negyedik slágere vezeti 
a Billboard magazin Top 40-es 
slágerlistáját, ezúttal a 
The Twilight filmze-
néjéből ismert „It Will 
Rain”. Ezt megelőzően 
producerként is szám-
talan sikert ért el, de úgy 
tűnik, szólóelőadóként azo-
kat is felülmúlja.

A fiatal tehetség február 
12-én pedig összesen akár 
6 gramofonnal térhet haza 
a Los Angeles-i Staples 
Center-ből, ugyanis ennyi 
jelölést kapott az 54. Grammy 
Awards-on, ahol fellép majd. 

(Fotó: Andreas Laszlo Konrath) 

Sokan várták az 
X-Faktorban feltűnt 
csinos testvérpártól a 
folytatást, és az év ele-
jére a rajongók legna-
gyobb örömére elké-
szítették új dalukat, és 
elhagyták régi nevü-
ket a Nyári Lányok.

A tehetségkutatóból ismertté 
vált énekesnők ugyanis régi-
új névvel szeretnék meghó-
dítani a magyar zeneipart. Az 
X-Faktorban rájuk akasztott 
Summer Sisters helyett a jól 
csengő Nyári Lányok néven sze-
repelnek ezentúl.

Edit és Aliz híres, bárzongo-
rista édesapjuk, Nyári Károly 
hathatós támogatásával kőke-
ményen dolgoznak azon, hogy 
még nagyobb rajongótábort 
gyűjtsenek maguk köré. A test-
vérpár legújabb videoklipjét 
nem épp hétköznapi körülmé-
nyek között készítette. Az Éld át 
című dalhoz készült kisfilmet 
Indián rendezte, és 30–40 fős 
tánccsapat is közreműködött a 
forgatáson. A szám az elismert 

dalszerzőtrió, Rakonczai Viktor, 
Rácz Gergő és Major Eszter 
nevéhez fűződik.

– Elégedettek vagyunk az 
eredménnyel. Slágeres a szám, 
remek a klip – nyilatkozta a 
Soproni Témának Nyári Edit. 
Az énekesnő kitért arra is, hogy 
a munka java csak ezután jön.  
– Az Éld át című dal indulásnak 
nagyon jó, de már készítjük új 

albumunkat, sőt Hollandiába is 
hívtak minket fellépni.

Nyári Edit és Aliz szívéhez 
egyébként közel áll Sopron, 
korábban rengetegszer jártak a 
leghűségesebb városban, hiszen 
édesapjuk győri származású.

(Fotó: Charles Music)

Családi 
mozi

Bruno mars 
megállíthatatlan

Jótékony André

Tehetségesek és csodálatosak:

a nyári Lányok

Komoly mérföldkőhöz érke-
zett Tóth Gabi karrierje. A sok-
oldalú énekesnő az utóbbi 
években számos díjat zsebel-
hetett be, most pedig esélyes 
arra, hogy hazánkat képviselje 
az Eurovíziós Dalfesztivál azer-
bajdzsáni döntőjében.

Az extravagáns énekesnő a 
2004-es Megasztárban tűnt 
fel és besöpörte az Év 
női hangja címet. 
2010-ben megje-
lent nagy sikerű 
Elég volt című 
nagylemeze, az 
erről kikerült 
dalokkal kivívta 
magának, hogy 

a legnézettebb tehetségkutatók-
ban lépjen fel, tv-nézők milliói 
előtt.

– Célozd meg a holdat, legrosz-
szabb esetben is a csillagok közt 
landolsz – említette meg mot-
tóját Tóth Gabi az egyik beszél-
getésben. Az extrém énekesnő 
számára most az Eurovíziós 
Dalfesztivál bakui döntője a 
hold, amely könnyen elérhető 

csillaggá is válhat. Gabi az 
első körön már túl van, a 

közönség ugyanis besza-
vazta a döntőbe. Igaz, az 
utóbbi időben arról hall-
hattunk, hogy a Nem kell 
végszó című dal lopás, de 
Tóth Gabi a hamis vádak-
kal nem törődve bízik 
abban, hogy ő képvisel-

heti majd hazánkat 
a nemzetközi 

dalversenyen, 
A z e r  b a j -

dzsán ban. 

Tóth Gabi álma a dalfesztivál

Célozd meg 
a holdat!

(Fotó:  
Zsólyomi Norbert)


